Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů v platném znění.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje
Usnesení
z 15. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - III. volební období 2008 – 2012,
konaného dne 23. 6. 2010 od 10:10 hodin do 15:00 hodin
v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 1/15Z/2010
Schválení návrhové a volební komise
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
návrhovou a volební komisi 15. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje III. volebního období
v tomto složení:
1. Jindřich Stádník (ODS) – předseda komise
2. RSDr. Stanislav Rybák (KSČM)
3. Aleš Kasal (ČSSD)
(Hlasování: 49 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 2/15Z/2010
Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu a usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje III. volebního
období 2008 - 2012:
1.

Ing. Martina Strakoše (ČSSD)

2.

Jaroslava Doubravu (S.cz)

(Hlasování: 49 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 3/15Z/2010
Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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schvaluje
program 15. Zastupitelstva Ústeckého kraje ve III. volebním období 2008 - 2012.
(Hlasování: 50 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 4/15Z/2010
Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z II. volebního období
2004 – 2008
1.
Usnesení č. 45/23Z/2007 C Nakládání s majetkem
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z III. volebního období
2008 – 2012
1. Usnesení č. 25/5Z/2009 B-02 Předložení Programu poskytování podpor na
hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na období 2010 – 2013
2. Usnesení č. 103/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
3. Usnesení č. 60/8Z/2009 B-01,02 Nakládání s majetkem
4. Usnesení č. 27/10Z/2009 E Poskytnutí institucionální podpory výzkumu veřejné
výzkumné instituci Ústeckého kraje, Ústav archeologické památkové péče
Severozápadních Čech, v. v. i. , na dlouhodobý koncepční rozvoj organizace v letech
2010 až 2014
5. Usnesení č. 62/10Z/2009 B Nakládání s majetkem
6. Usnesení č. 81/10Z/2009 B Nakládání s majetkem
7. Usnesení č. 82/10Z/2009 B Nakládání s majetkem
8. Usnesení č. 43/12Z/2010 B Nakládání s majetkem
9. Usnesení č. 56/12Z/2010 B Nakládání s majetkem
10. Usnesení č. 59/12Z/2010 B Nakládání s majetkem
11. Usnesení č. 60/12Z/2010 B Nakládání s majetkem
12. Usnesení č. 8/13Z/2010 B Dary složkám Integrovaného záchranného systému na
území Ústeckého kraje
13. Usnesení č. 10/13Z/2010 C Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
14. Usnesení č. 17/13Z/2010 B Dotační program Podpora vybraných služeb zdravotní
péče 2010 – vyhodnocení
15. Usnesení č. 22/13Z/2010 C-01,02 Návrh na poskytnutí dotací z Programu
poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na období 2010 až 2013
16. Usnesení č. 25/13Z/2010 D Oznámení o záměru společnosti CATERPILLAR
LUXEMBOURG S.ár.1. zahájit přípravu na vybudování opravárenského centra
plynových turbín v SPZ Triangle
17. Usnesení č. 26/13Z/2010 C Úplné znění zřizovací listiny veřejné výzkumné instituce
Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.
18. Usnesení č. 27/13Z/2010 B Dotační program Podpora sociálních služeb a aktivit
zaměřených na podporu rodiny 2010 – vyhodnocení
19. Usnesení č. 31/13Z/2010 B Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji
"Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání"
20. Usnesení č. 32/13Z/2010 B Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji
"Příspěvek na dojíždění"
21. Usnesení č. 70/13Z/2010 D-01 Nakládání s majetkem
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22. Usnesení č. 10/14Z/2010 C Podpora dostavby dálnice D8
23. Usnesení č. 64/14Z/2010 B Nakládání s majetkem
B) s c h v a l u j e
změnu termínů plnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1. Usnesení č. 65/14Z/2010 B Nakládání s majetkem na 18.08.2010
(Hlasování: 52 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 5/15Z/2010
Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 8.4. 2010 do 2.6. 2010.
(Hlasování: 51 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 6/15Z/2010
Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu ředitele Ing. Milana Zemaníka o činnosti Krajského úřadu ÚK
(Hlasování: 53 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 7/15Z/2010
Zpráva o bezpečnostní situaci na území Ústeckého kraje za rok 2009 ve srovnání s rokem 2008
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předloženou zprávu ředitele Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje o bezpečnostní
situaci na území Ústeckého kraje za rok 2009 dle předloženého materiálu.
(Hlasování: 53 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 8/15Z/2010
Čerpání finančních prostředků z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje na havárii
dešťové kanalizace v silnici III/24053 v obci Vetlá
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
poskytnutí finančních prostředků ve výši 372.100,- Kč dle čl. 1 odstavec c) „Zásad pro
používání finančních prostředků z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje“ obci
Vrbice.

3

B)

ukládá
Ing. Aleši Konopáskovi, vedoucímu odboru kancelář hejtmana a zástupci ředitele
Krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony k převodu schválených finančních prostředků
z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje.
Termín: 30. 7. 2010

(Hlasování: 51 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 9/15Z/2010
Čerpání finančních prostředků z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje na
Humanitární pomoc postiženým krajům povodní 2010 pro Moravskoslezský, Olomoucký a
Zlínský kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
poskytnutí finančních prostředků na humanitární pomoc v celkové výši 2,5 mil. Kč dle čl. 1
odstavec e) „Zásad pro používání finančních prostředků z Fondu pro mimořádné
události Ústeckého kraje“. Pro postižené kraje povodní 2010 Moravskoslezský kraj
1.300.000,- Kč, Olomoucký kraj 600.000,- Kč a Zlínský kraj 600.000,- Kč.

B)

ukládá
Ing. Aleši Konopáskovi, vedoucímu odboru kancelář hejtmana a zástupci ředitele
Krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony k převodu schválených finančních prostředků
z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2010

(Hlasování: 49 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 10/15Z/2010
Odstranění následků povodní v Ústeckém kraji
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předloženou informaci o škodách vzniklých obcím a občanům Ústeckého kraje při povodních
v červnu 2010, o záměru kraje přispět k odstranění následků povodní a způsobu realizace
tohoto záměru.
B) vyhrazuje si
dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodování o poskytnutí daru obcím (městu) a občanům Ústeckého kraje, dotčených
povodní v červnu 2010 za účelem přispění na odstranění následků těchto povodní bez ohledu
na výši poskytnutého daru.
C) rozhoduje,
na základně doporučení obcí (města) a odborného posouzení Krajského úřadu Ústeckého
kraje, o poskytnutí daru:
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1. obcím a městu
Obec, město

IČ

Se sídlem

Ve výši
Kč

Město Česká Kamenice

00261220

Náměstí Míru 219
407 21 Česká Kamenice

Obec Hřensko

00261351

č. p. 71
407 17 Hřensko

50.000,-

Obec Janská

47274221

č. p. 83
405 02 Děčín 2

100.000,-

Obec Jetřichovice

00261394

č. p. 24
407 16 Jetřichovice

100.000,-

Obec Kunratice

00831379

č. p. 108
405 02 Děčín 2

175.000,-

Obec Srbská Kamenice

00831387

č. p. 54
407 15 Srbská Kamenice

100.000,-

20.000,-

za účelem úhrady výdajů na odstranění následků povodní 2010 za podmínky, že k uzavření
darovací smlouvy dojde nejpozději do 16. července 2010.
2. občanům
a) města Česká Kamenice
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Jméno a příjmení

Datum
Adresa
narození
Marie Lišková
14. 7. 1936 Česká Kamenice - Pekelský Důl
33,
405 02 Děčín 2
Arnošt Hep
26. 1. 1951 Zahradní 28 Česká Kamenice –
Dolní Kamenice
Jaroslava Myslivcová 25. 1. 1965 Mánesova 781, Česká Kamenice
407 21
Olga Šustková
2. 7. 1958 Česká Kamenice - Pekelský Důl
40, pošta 405 02 Děčín
Jiří Herzlík
26. 1. 1941 Dvořákova 51, Česká Kamenice,
407 21
Petr Kryštof
14. 9. 1959 Pod Drahou 155, Česká Kamenice,
Horní Kamenice, 407 21
Jiří Škarvada,
19. 5. 1940 Havlíčkova 14, Česká Kamenice –
Horní Kamenice
Petr Tot
7. 4. 1976 5. Května 6, Česká Kamenice, 407
21
Josef Hajný
19. 7. 1954 Jateční 160, Česká Kamenice 407
21
František Kdolský
15. 6. 1971 Kostelní 140, Česká Kamenice ,
407 21

Ve výši
Kč
15.000,15.000,15.000,15.000,15.000,10.000,10.000,10.000,10.000,10.000,-

b) obce Srbská Kamenice

Jméno a příjmení
Daniela Voglová
Jiří Hanuš

Datum
narození

Adresa

Ve výši
Kč

25.3.1942 Srbská Kamenice č.p. 89

10.000,-

2.9.1944 Srbská Kamenice č.p. 127

10.000,-

Pavel Bucek

18.8.1945 Srbská Kamenice č.p. 206

10.000,-

Oldřich Svoboda

28.5.1963 Srbská Kamenice č.p. 143

10.000,-

Stanislav Pánek

7.5.1955 Srbská Kamenice č.p. 55

10.000,-
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c) obce Janská
Jméno a příjmení

Datum
narození

Adresa

Ve výši
Kč

Michaela Nováková

12. 6. 1976 Janská č.p. 92

15.000,-

Oldřich Kubec

12. 9. 1947 Janská č.p. 112

15.000,-

Karel Landovský

26. 1. 1966 Janská č.p. 60

15.000,-

Renata Fujeríková

14. 7. 1971 Janská č.p. 47

15.000,-

Vladimír Flídr

6. 10. 1943 Janská č.p. 48

10.000,-

Josef Holub

29. 4. 1933 Janská č.p. 51

10.000,-

Antonín Vecko

21. 5. 1947 Janská č.p. 69

10.000,-

d)

obce Kunratice

Jméno a příjmení

Datum
narození

Adresa

Ve výši
Kč

Josef Kremla

14. 5. 1957 Kunratice č. p. 94

15.000,-

Petr Hloušek

7. 1. 1969 Kunratice č. p. 5

15.000,-

27. 5. 1975 Kunratice č. p. 4

15.000,-

24. 11. 1938 Kunratice č. p. 87

15.000,-

9.2.1951 Kunratice č. p. 52

15.000,-

Bohumil Tejml
Vlastimil Vonšovský
Imrich Vörös
Hana Moudrá

20. 9. 1975 Lipnice č. p. 1

15.000,-

15. 10. 1977 Studený č. p. 60

15.000,-

Karel Hájek

19. 6. 1920 Kunratice č. p. 9

10.000,-

Jiřina Růžencová

23. 4. 1945 Kunratice č. p. 16

10.000,-

Karol Božik

25.3.1960 Kunratice č. p. 45

10.000,-

Josef Šmirkl

1.3. 1948 Kunratice č. p. 39

10.000,-

Anna Sýkorová

21.6.1930 Lipnice č. p. 28

10.000,-

Pavlína Šafaříková
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e) obce Jetřichovice
Jméno a příjmení
Karel Slivka

Datum
narození

Adresa

Ve výši
Kč

31. 7. 1957 Všemily č.p. 30

15.000,-

Vladimíra Rokosová

9. 5. 1948 Všemily č.p. 55

10.000,-

Jaroslava Slivková

2. 3. 1958 Všemily č.p. 15

10.000,-

za účelem úhrady výdajů na odstranění následků povodní 2010, a to vždy pouze na jednu
nemovitost nacházející se v zatopené oblasti a za podmínky, že k uzavření darovací smlouvy
dojde nejpozději do 16. července 2010.
D) konstatuje,
že dary, o nichž bylo rozhodnuto dle bodu C) tohoto usnesení, jsou výdaji dle Čl. 1, odst. 1)
písm. c) Zásad pro čerpání finančních prostředků Fondu pro mimořádné události Ústeckého
kraje.
E) schvaluje
vzory darovacích smluv dle přílohy č.1 – č. 2 tohoto usnesení.
F) ukládá
Ing. Stanislavu Dostálovi, vedoucímu odboru ekonomického, zajistit poskytnutí daru dle
bodu C) tohoto usnesení
Termín: 16. 7. 2010
G) ukládá
Ing. Milanu Zemaníkovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit poskytnutí metodické pomoci
občanům a obcím (městu), žádajících o poskytnutí dotace z programu Ministerstva pro místní
rozvoj České republiky
Termín: 30. 12. 2010
(Hlasování: 51 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 11/15Z/2010
Schválení poskytnutí daru občanskému sdružení 3V Třebušín, Krajské agrární komoře
Ústeckého kraje, České atletice s.r.o., společnosti Hipodrom, a.s. a Fotbalové akademii Josefa
Masopusta o.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
1. o uzavření darovací smlouvy ve výši 250 000,- Kč na organizační zajištění „cyklu
celodenních výletů dětí z dětských domovů Ústeckého kraje na vesnickou farmu“, které se
uskuteční během roku 2010 s občanským sdružením 3V Třebušín, se sídlem Třebušín 52,
412 01, Litoměřice, IČ: 26548631 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
2. o uzavření darovací smlouvy ve výši 500 000,- Kč na podporu činnosti fotbalové akademie
Josefa Masopusta s občanským sdružením Fotbalová akademie Josefa Masopusta, se
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sídlem Svatopluka Čecha 275, 434 01 Most, IČ: 42140331 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
3. o uzavření darovací smlouvy ve výši 800 000,- Kč na organizační zajištění akcí
a) „Endurance day – vytrvalostní závody“, který se uskuteční v prostorách Hipodromu
v Mostě ve dnech 1.10. – 3.10.2010, ve výši 150 000,- Kč
b) dostihového dne „Cena Zimní královny Ústeckého kraje“, který se uskuteční dne 25. 9.
2010 v prostorách Hipodromu v Mostě ve výši 650 000,-Kč
se společností Hipodrom Most, a.s., se sídlem Velebudice 213, 434 01 Most, IČ: 64653269
dle přílohy č. 5 tohoto usnesení
4. o uzavření darovací smlouvy ve výši 500 000,- Kč na organizační zajištění akce „Dožínky
Ústeckého kraje 2010“, které se uskuteční dne 11. září 2010 v obci Peruc s Krajskou
agrární komorou Ústeckého kraje, se sídlem Dělnická 33, 434 01 Most – Velebudice, IČ:
70914214 dle přílohy č. 6 tohoto usnesení
5. o uzavření darovací smlouvy ve výši 400 000,- Kč na podporu zajištění projektu „Atletika
pro děti“ na území Ústeckého kraje se společností Česká atletika, s.r.o., se sídlem 5. května
9/1323, 140 00 Praha 4, IČ: 63668157 dle přílohy č. 7 tohoto usnesení, , za podmínky
uzavření smlouvy o spolupráci mezi Ústeckým krajem a společnostmi PREOL, a.s.,
AGROFERT HOLDING, a.s. a Lovochemie, a.s.,
(Hlasování: 49 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 12/15Z/2010
Regulační poplatky - informace o probíhajícím správním řízení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předloženou průběžnou informaci o průběhu správního řízení vedeném ze strany Ministerstva
vnitra České republiky pod sp. zn. MV–166–/ODK-2010 ke dni 20. 5. 2010.
(Hlasování: 40 – 1 – 7)

návrh byl přijat

Usnesení č. 13/15Z/2010
Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodlo
o sloučení voleb kandidátů do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem,
v souladu s čl. 23 odst. 2 Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje a jeho výborů.

B) v o l í
do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem tyto kandidáty:
Josef Gryč, nar. 14. 2. 1945, bytem Děčín 4, Teplická 376/84,
Miroslava Kafková, nar. 26. 6. 1945, bytem Ludvíkovice 170,
Vlasta Krocová, nar. 31. 12. 1943, bytem Děčín XXXI – Křešice, Malá 58,
Ing. Ludmila Zdvíhalová, nar. 28. 8. 1950, bytem Děčín VI., Severní 3.
C)

ukládá
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, informovat předsedu Krajského soudu v Ústí
nad Labem o volbě přísedících dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 14. 7. 2010
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(Hlasování: 49 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 14/15Z/2010
Informace o vývoji ve věci žaloby proti rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací (škol)
zřizovaných Ústeckým krajem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
vyjádření k žalobě proti rozhodnutí správního orgánu a na ochranu před jeho nezákonným
zásahem vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. značkou 15 A 8/2010 dle
předloženého materiálu, které bylo předloženo soudu.
(Hlasování: 43 – 0 – 4)

návrh byl přijat

Usnesení č. 15/15Z/2010
Výkon členských práv - Terezín-město změny, zájmové sdružení právnických osob
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
1. dle § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, změnu stanov zájmového sdružení právnických osob „Terezín-město
změny, zájmové sdružení právnických osob“ se sídlem v Ústí nad Labem, Velká
Hradební 3118/48, PSČ 400 02 dle přílohy č. 8 tohoto usnesení.
2. dle § 36 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a dle čl. IX. odst. 6 stanov sdružení, další peněžitý vklad do zájmového sdružení
právnických osob s názvem „Terezín-město změny, zájmové sdružení právnických osob“
a sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 02 ve výši 2.850.000,- Kč
za účelem úhrady prvotních neuznatelných nákladů projektu „Terezín – projekt oživení
historických památek“.
(Hlasování: 47 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 16/15Z/2010
Opětovné projednání sloučení příspěvkových organizací (středních škol ve Varnsdorfu)
zřizovaných Ústeckým krajem na základě žádosti občanů kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí
žádost občanů kraje o opětovné projednání sloučení příspěvkových organizací zřizovaných
Ústeckým krajem, o němž bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 30/10Z/2009 ze dne 16. 12. 2009, dle přílohy č. 9 tohoto usnesení (dále jen „žádost“).

B) konstatuje,
1. že obava žadatelů o další vzdělávání studentů a existenci vyšší odborné školy vyjádřená
v žádosti je neopodstatněná, jelikož stávající akreditace vzdělávacího programu vyššího
odborného vzdělávání přechází ke dni 1. 9. 2010 na právního nástupce, kterým je Vyšší
odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace, což ve svém sdělení (viz
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příloha č. 10 tohoto usnesení) potvrdilo i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
ČR.
2. že s ohledem na skutečnost uvedenou v bodě 1. setrvává Zastupitelstvo Ústeckého kraje na
svém usnesení č. 30/10Z/2009 ze dne 16. 12. 2009, kterým bylo rozhodnuto o sloučení
příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem.
(Hlasování: 45 – 0 – 5)

návrh byl přijat

Usnesení č. 17/15Z/2010
Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2009
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s celoročním hospodařením Ústeckého kraje za rok 2009 bez výhrad,

B)

bere na vědomí
údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2009 a vyúčtování finančních vztahů ke
státnímu rozpočtu.

(Hlasování: 47 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 18/15Z/2010
Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje, příprava rozpočtu 2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
1. Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje dle přílohy č. 11 tohoto usnesení
2. Priority rozpočtu Ústeckého kraje v samostatné působnosti na rok 2011:
a) vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,
b) maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů
k rozvoji kraje,
c) investice do vlastního majetku,
d) podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů případně
růstem příjmů,

B)

ukládá
Ing. Stanislavu Dostálovi, vedoucímu ekonomického odboru předložit Rozpočtová pravidla
Ústeckého kraje dle bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Termín: 30. 6. 2010

(Hlasování: 48 – 0 – 4)

návrh byl přijat

Usnesení č. 19/15Z/2010
Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2011 - 2015
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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schvaluje
rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2011 – 2015 dle příloh č. 12 – 15 tohoto
usnesení.
(Hlasování: 51 – 0 – 2)

návrh byl přijat

Usnesení č. 20/15Z/2010
Poskytnutí úvěrové linky pro oblast školství
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů
a.

a dle § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění, o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na služby „Poskytnutí
úvěrové linky pro oblast školství“ uchazeče,
Česká spořitelna a.s., se sídlem v Praze 4, Budějovická 1518/13, PSČ 140 00, IČ
45244782, za těchto podmínek, uvedených v nabídce:
- celková nabídková cena 1MPRIBOR + 0,59 % p.a.: tj. 388 944,44 Kč dle
modelového výpočtu
- % RPSN pro modelový příklad dle stavu 1MPRIBORu k 30. 4. 2010 1,92 % p.a.

b. o uzavření Smlouvy o úvěru dle přílohy č. 16 tohoto usnesení s vybraným uchazečem
Česká spořitelna a.s. se sídlem v Praze, Budějovická 1518/13, PSČ 140 00, IČ
45244782,
B) ukládá
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, uzavření Smlouvy o úvěru dle bodu A) tohoto
usnesení
Termín: 30. 6. 2010
(Hlasování: 52 – 1 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 21/15Z/2010
Odkup akcií RRA ÚK a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

stanoví
v souladu s § 36 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
zvýšení majetkové účasti Ústeckého kraje ve společnosti Regionální rozvojová agentura
Ústeckého kraje a.s. se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 02, IČ
60279524, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 557, o 5 kusů akcií této společnosti, a to formou nákupu od Statutárního
města Chomutov,

B)

ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, zástupci a náměstkovi hejtmanky, zabezpečení nákupu akcií
společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje a.s. v počtu 5 kusů, za cenu
v maximální výši 12 500,-- Kč za jednu akcii,
Termín: 31. 8. 2010
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(Hlasování: 52 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 22/15Z/2010
Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Krajská zdravotní, a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
dle § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, změnu stanov společnosti Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Sociální péče
3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13, IČ: 25488627, dle upravené přílohy č. 17 tohoto
usnesení.
B)

rozhoduje
dle § 36 odst. 1 písm. l) a m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o zvýšení majetkové účasti ve společnosti Krajská zdravotní, a.s. se
sídlem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13, IČ: 25488627, a to peněžitým
vkladem ve výši 40.000.000,- Kč s tím, že
a) zvýšení základního kapitálu bude jediným akcionářem realizováno zejména za účelem:
 zajištění finanční spoluúčasti společnosti v programech EU-IOP. Konkrétně by
společnost měla například získat dotaci z operačního programu EU-IOP kardio na
investice do projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení
kardiovaskulárního centra Krajské zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí
nad Labem, o.z.“. V souvislosti s realizací dotace z tohoto operačního programu se
přitom na základě výzvy Ministerstva zdravotnictví ČR předpokládá 15%
spoluúčast na financování z rozpočtu Ústeckého kraje, tedy jediného akcionáře, ve
výši cca 9 mil. Kč,
 zajištění finanční spoluúčasti společnosti v programech EU – ROP. Konkrétně by
společnost měla použít finanční prostředky získané v rámci realizace zvýšení
základního kapitálu na částečné zajištění spolufinancování projektů „Modernizace
informační a telekomunikační infrastruktury Krajské zdravotní, a.s.“
(předpokládané použití prostředků pocházejících ze zvýšení základního kapitálu
činí cca 3,069 mil. Kč) a „Modernizace zdravotnických technologií nemocnic
Krajské zdravotní, a.s.“ (předpokládané použití prostředků pocházejících ze
zvýšení základního kapitálu činí cca 20,666 mil. Kč),
 zajištění spolufinancování projektu „Urgentní příjem, operační sály a centrální
sterilizace Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.“. Účelem tohoto
projektu je zachování komplexní zdravotní péče ve spádové oblasti Nemocnice
Teplice a s tím spojené zachování vitálních příjmů společnosti na další období.
Finanční rentabilita projektu je ze strany společnosti garantována na základě
zpracované detailní Cost Benefit Analýzy. Předpokládané použití prostředků ze
zvýšení základního kapitálu činí cca 7,265 mil. Kč,
b) z předložených právních analýz, které si jak společnost Krajská zdravotní a.s., tak
Ústecký kraj nechali zpracovat, a z Prohlášení Krajské zdravotní, a.s. ze dne 1. 6. 2010
uvedeného předloženém materiálu, vyplývá, že uvažované zvýšení základního kapitálu by
mělo být v souladu s principem soukromého investora a nemělo by představovat
nedovolenou veřejnou podporou.

C)

ukládá
1. Radě Ústeckého kraje, aby rozhodla jako jediný akcionář v působnosti valné hromady
společnosti Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem,
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PSČ 401 13, IČ: 25488627 o změně stanov ve smyslu písm. A) tohoto usnesení a o
zvýšení základního kapitálu ve smyslu bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2010
(Hlasování: 42 – 6 – 3)

návrh byl přijat

Usnesení č. 23/15Z/2010
Problematika úhrady regulačních poplatků dle zákona č. 48/1997 Sb.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předloženou informaci o realizaci usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 9/4Z/2009
ze dne 25. 3. 2009,
B) schvaluje
přehled poskytnutých plnění a seznam občanů Ústeckého kraje v jejichž prospěch byla plnění
provedena za měsíc duben 2010 na základě veřejného příslibu dle usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 9/4Z/2009 ze dne 25. 3. 2009.
(Hlasování: 42 – 0 – 9)

návrh byl přijat

Usnesení č. 24/15Z/2010
Problematika úhrady regulačních poplatků dle zákona č. 48/1997 Sb. – část II.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
veškeré informace, věcné i právní závěry a další skutečnosti uvedené v důvodové zprávě a v
předloženém materiálu.
B) rozhoduje
o odvolání veřejného příslibu Ústeckého kraje ze dne 25. 3. 2009, účinného ode dne
1. 4. 2009, schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 9/4Z/2009 ze dne 25. 3.
2009, na základě kterého Ústecký kraj poskytuje občanům Ústeckého kraje finanční
prostředky na úhradu těchto regulačních poplatků podle ust. § 16a zákona č. 48/1997 Sb. o
veřejném zdravotním pojištění (dále jen „Zákon“):
a) 30,-- Kč za návštěvu, při které bylo provedeno klinické vyšetření u praktického lékaře,
praktického lékaře pro děti a dorost, ženského lékaře, nebo za návštěvu, při které bylo
provedeno vyšetření u zubního lékaře,
b) 30,-- Kč za návštěvu u lékaře poskytujícího specializovanou ambulantní zdravotní péči,
c) 30,-- Kč za návštěvní službu poskytnutou praktickým lékařem a praktickým lékařem pro
děti a dorost,
d) 30,-- Kč za návštěvu u klinického psychologa,
e) 30,-- Kč za návštěvu u klinického logopeda,
f) 90,-- Kč za pohotovostní službu poskytnutou zdravotnickým zařízením poskytujícím:
I. lékařskou službu první pomoci včetně lékařské služby první pomoci poskytované
zubními lékaři,
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II. ústavní pohotovostní službu v sobotu, neděli nebo ve svátek a v pracovních dnech
v době od 17.00 hod. do 7.00 hod., pokud nedojde k následnému přijetí pojištěnce
do ústavní péče,
g) 60,-- Kč za každý den, ve kterém je poskytována ústavní péče dle § 23 Zákona, komplexní
lázeňská péče dle § 33 odst. 4 Zákona nebo ústavní péče v dětských odborných léčebnách
a ozdravovnách dle § 34 Zákona, přičemž se den, ve kterém byl pojištěnec přijat k
poskytování takové péče, a den, ve kterém bylo poskytování takové péče ukončeno, počítá
jako jeden den; to platí i pro pobyt průvodce dítěte, je-li podle § 25 Zákona hrazen ze
zdravotního pojištění,
a to s účinností od 1. 7. 2010, přičemž u poplatku dle písmene g) platí, že pokud den nástupu
spadá do doby účinnosti veřejného příslibu a den výstupu nikoliv, bude regulační poplatek
hrazen bez ohledu na tuto skutečnost za den nástupu v plné výši.
C) schvaluje
obsah odvolání veřejného příslibu dle přílohy č. 18 tohoto usnesení.
D) rozhoduje
o zpětvzetí kompetenční žaloby podané Ústeckým krajem dne 15. 2. 2010 Ústavnímu soudu
České republiky s návrhem na vyslovení souhlasu Ústavního soudu s takovým postupem.
E) ukládá
1. Ing. Pavlu Koudovi, náměstku a zástupci hejtmanky, zajistit zveřejnění odvolání
veřejného příslibu podle bodu C) tohoto usnesení.
Termín: bezodkladně
2. Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, zajistit učinění veškerých úkonů vůči
Ústavnímu soudu ČR v souvislosti se zpětvzetím kompetenční žaloby dle bodu D)
tohoto usnesení.
Termín: bezodkladně
F) konstatuje,
že nadále ode dne účinnosti odvolání veřejného příslibu Ústeckého kraje ze dne 25. 3. 2009
nebudou vykonávána usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje týkající se problematiky
regulačních poplatků.
G) doporučuje
Radě Ústeckého kraje, aby konstatovala, že nadále ode dne účinnosti odvolání veřejného
příslibu Ústeckého kraje ze dne 25. 3. 2009 nebudou vykonávána usnesení Rady Ústeckého
kraje týkající se problematiky regulačních poplatků.
(Hlasování: 49 – 0 – 5)

návrh byl přijat

Usnesení č. 25/15Z/2010
Petice občanů Loun a okolí
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
petici občanů Loun a okolí, dle přílohy č. 19 tohoto usnesení, vyjadřující
- nesouhlas se způsobem zabezpečení ústavní spádové zdravotní péče ve městě Louny
a jeho okolí a způsobem organizace přednemocniční neodkladné péče na místě vzniku
úrazu, náhlého onemocnění a dopravy k odborného vyšetření.
- žádost o zabezpečení dostupné a spádové ústavní zdravotní péče ve městě Louny
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v rozsahu shodném před uzavřením nemocnice Louny
B) konstatuje
- že v souladu se zněním zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zdravotní pojišťovna
povinna zajistit poskytování zdravotní péče svým pojištěncům. Tuto povinnost plní
prostřednictvím zdravotnických zařízení, se kterými uzavřela smlouvu o poskytování
a úhradě zdravotní péče,
- že Ústecký kraj plní své úkoly při organizaci a zajištění činnosti zdravotnické záchranné
služby ve svém územním obvodu vyplývající ze zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví
lidu, ve znění pozdějších předpisů, přičemž přednemocniční neodkladná péče je
zabezpečena prostřednictvím Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje,
příspěvkové organizace, kterou kraj za účelem plnění výše uvedených úkolů zřizuje
C) schvaluje
návrh odpovědi zastupitelů kraje předsedovi petičního výboru Ing. Pavlu Benešovi, Ph.D.
na petici občanů Loun a okolí dle přílohy č. 20 tohoto usnesení
D) ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, náměstkovi a zástupci hejtmanky, odpovědět předsedovi petičního
výboru Ing. Pavlu Benešovi, Ph.D., na petici občanů Loun a okolí, v souladu s bodem C)
tohoto usnesení.
Termín: bezodkladně
(Hlasování: 37 – 0 – 8)

návrh byl přijat

Usnesení č. 26/15Z/2010
Fond hejtmanky Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) revokuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 13/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010, a to jeho část:
27. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Krajská agrární komora Ústeckého kraje
IČ: 70914214
sídlo: Dělnická 33, 434 01 Most 1
výše dotace: 300 000 Kč
název projektu (akce): Regionální potravinářský výrobek – III. Ročník
B)

rozhoduje
1. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Krajská agrární komora Ústeckého kraje
IČ: 70914214
sídlo: Dělnická 33, 434 01 Most 1
výše dotace: 300 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100,00%
název projektu (akce): Regionální potravinářský výrobek – III. Ročník
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2. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace z Fondu hejtmanky ÚK
č. 864/2009, kterým se stanoví závazný ukazatel, tj. podíl dotace na celkových nákladech
projektu, ve výši 38,61%.
3. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu hejtmanky
ÚK č. 2097/2009, kterým se stanoví závazný ukazatel, tj. podíl dotace na celkových
nákladech projektu, ve výši 61,70%.
C)

bere na vědomí
zprávu hejtmanky ÚK o uzavřeném dodatku ke smlouvě č. 1354/2009 o poskytnutí
příspěvku z Fondu hejtmanky ÚK, kterým se prodlužuje termín realizace projektu.

Usnesení č. 27/15Z/2010
Žádosti o finanční příspěvek z Fondu hejtmanky Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodlo
dle žádosti o finanční příspěvek z Fondu hejtmanky Ústeckého kraje, dle předloženého
materiálu:
1) o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Město Libochovice
IČ: 263931
sídlo: nám. 5.května, 411 17 Libochovice
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): 450 let povýšení Libochovic na město
2) o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: SK Březiny
IČ: 46717161
sídlo: Březiny 194, 405 02 Děčín
výše dotace: 300 000 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce zázemí/kabin SK
3) o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: SK AMADEUS MOST
IČ: 22837485
sídlo: W.A.Mozarta 2417/15, 434 01 Most
výše dotace: 150 000 Kč
název projektu (akce): Mistrovství světa v hokejbalu U-18 a U-16
4) o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Biskupství litoměřické
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IČ: 00445126
sídlo: Dómské náměstí 1/1, 412 01 Litoměřice 1
výše dotace: 25 000 Kč
název projektu (akce): Noc kostelů
5) o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Město Podbořany
IČ: 265365
sídlo: Mírová 615, 441 01 Podbořany
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Oprava Mateřské školy Podbořany
6) o neposkytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky
ÚK:
žadatel: Město Terezín
IČ: 264474
sídlo: nám. ČSA 179, 411 55 Terezín
výše dotace: 96 300 Kč
název projektu (akce): Osud pevnosti Přemyšl
7) o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Obec Telnice
IČ: 267074
sídlo: Telnice 77, 403 38 Telnice
výše dotace: 150 000 Kč
název projektu (akce): Rekreační provoz na trati 132
(Hlasování: 34 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Společné hlasování pro body 24 a 24a)

Usnesení č. 28/15Z/2010
Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje č. 15 (dále jen změna PRVKÚK)
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje č. 15, zpracovanou ve smyslu §
4 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, která obsahuje změnu
koncepce řešení odkanalizování a čištění odpadních vod v obcích Solopysky, Konětopy,
Dobříň, Telce a Suchá dle přílohy č. 21 tohoto usnesení.
(Hlasování: 35 – 0 – 0)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 29/15Z/2010
Smlouva o partnerství - projekt RENREN
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
uzavření partnerské smlouvy „Partnership Agreement between the lead Partner and project
partners of the INTERREG IVC project RENREN“ podle přílohy č. 22 tohoto usnesení.
(Hlasování: 32 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 30/15Z/2010
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2010 – rozdělení
dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) vyhrazuje
si v souladu s ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, pravomoc rozhodovat o poskytnutí příspěvku podle Programu na záchranu a obnovu
kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2010 (dále jen „Program“) vyšším než 200 000,Kč a o poskytnutí příspěvku obcím bez ohledu na výši příspěvku;
B) schvaluje
poskytnutí příspěvku na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní
památky z Fondu rozvoje Ústeckého kraje v rámci realizace Programu těmto projektům:
projekt č. 3
Obec Veliká Ves, dotace ve výši 223 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Restaurování sousoší sv. Václava s anděly –
III. etapa - dokončení
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši min 10,3
% skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31.12.2010
projekt č. 65
Federace židovských obcí v České republice, dotace ve výši 278 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Revitalizace pohřební kaple židovského
hřbitova v Radouni u Štětí
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 43,6 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30.11.2010
projekt č. 97
Ing. Stanislava Šefčíková, dotace ve výši 300 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Revitalizace objektu čp. 26 Vernerův mlýn
v obci Brloh
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31.12.2010
projekt č. 107
Zubrnická museální železnice, dotace ve výši 280 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Oprava kamenného mostu v km 1.848
železnice Velké Březno - Zubrnice – I. a II. etapa,
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-

spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 30 % skutečných celkových předmětných nákladů bez DPH
dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31.10.2010

projekt č. 121
Obec Bečov, dotace ve výši 150 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Záchrana a obnova kaple sv. Ferdinanda
Kastilského v Zaječicích u Bečova
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 30 % skutečných celkových předmětných nákladů bez DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31.10.2010
projekt č. 125
Biskupství litoměřické, dotace ve výši 250 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Restaurování maleb v interiéru kostela Čtrnácti
sv. pomocníků v Kadani
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši min 32,3
% skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30.11.2010
C) ukládá
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace ve smyslu
Článku X. Programu se žadateli uvedenými v části B) tohoto usnesení, dle přílohy č. 6
usnesení Zastupitelstva č. 24/7Z/2009 ze dne 2.9.2009 – schváleného vzoru smlouvy.
Termín: 30. 9. 2010
(Hlasování: 38 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 31/15Z/2010
Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2010 – rozdělení dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
1. výjimku ze „Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého
kraje“ a „Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2010“ snížením minimální
výše poskytované dotace z 50.000,- Kč na 30.000,- Kč a poskytnutí neinvestiční dotace
v navrhované výši dle § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tomuto projektu:
Projekt č. 11
Název projektu: „Festival zakázané hudby Terezín 2010“
Žadatel: Česká kultura o.s.
IČ: 26607565
Sídlo: Houskova 1876, 413 01 Roudnice nad Labem
Ve výši: 30.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 8. 2010.
2 . souhlasí s poskytnutím neinvestiční dotace výše uvedenému žadateli za podmínky
předložení rozpočtu projektu upraveného v závislosti na výši přidělené dotace.
B) ukládá
20

Bc. Janě Ryšánkové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2010
(Hlasování: 37 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 32/15Z/2010
Dodatek č. 1 k darovací smlouvě č. 223/2010 ze dne 26. 3. 2010
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
návrh dodatku č. 1 k darovací smlouvě č. 223/2010, dle přílohy č. 23 tohoto usnesení;
B) ukládá
Bc. Janě Ryšánkové, člence Rady ÚK, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci části A)
tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2010
(Hlasování: 38 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 33/15Z/2010
Převod činností Gymnázia, Česká Kamenice, Komenského 288, příspěvkové organizace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
1. převod činností poskytovaných příspěvkovou organizací zřizovanou Ústeckým krajem
Gymnázium, Česká Kamenice, Komenského 288, příspěvková organizace, kterými
jsou:
a) Střední vzdělávání žáků s maturitní zkouškou:
‐ vzdělávání žáků podle dobíhajícího oboru vzdělání 79-41-K/801 Gymnázium –
všeobecné
‐ vzdělávání žáků podle rámcově vzdělávacího programu 79-41-K/81 Gymnázium
b) Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích činností včetně
lektorských kurzů
- využití nových výukových programů, speciálního softwaru a moderních metod
- podpora informační a občanské gramotnosti
- odpolední a večerní kurzy
c) Výuka jazyků (anglický, německý, francouzský, španělský, latinský)
d) Tvorba a realizace vzdělávacích programů
‐ základy práce s informačními a komunikačními technologiemi
‐ německý jazyk
‐ otevíráme dveře do světa
na Město Česká Kamenice, které je bude s účinností od 1. 8. 2010 zajišťovat
prostřednictvím jím zřízené příspěvkové organizace,

B)

zrušuje
dle ust. § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
21

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkovou organizaci
Ústeckého kraje:
Název: Gymnázium, Česká Kamenice, Komenského 288, příspěvková organizace
Sídlo: Komenského 288, 407 21 Česká Kamenice
IČ: 47 274 701
ke dni 31. 7. 2010 s tím, že majetek, práva a závazky této příspěvkové organizace
přechází s účinností od 1. 8. 2010 na zřizovatele,
C) rozhoduje
dle ust. § 36 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o darování veškerých movitých věcí, které:
a) budou ke dni 31. 7. 2010 ve vlastnictví Gymnázia, Česká Kamenice, Komenského 288,
příspěvkové organizace a jež s účinností od 1. 8. 2010 v důsledku zrušení této
příspěvkové organizace přejdou na zřizovatele,
b) budou ke dni 31. 7. 2010 Ústeckým krajem předány k hospodaření Gymnáziu, Česká
Kamenice, Komenského 288, příspěvkové organizaci (svěřený majetek) Městu Česká
Kamenice. Přílohou č. 24 tohoto usnesení je soupis movitých věcí ve vlastnictví nebo
správě příspěvkové organizace Gymnázia, Česká Kamenice, Komenského 288,
příspěvkové organizace, dle účetní evidence ke dni 11. 2. 2010. Případné přírůstky a
úbytky za dobu od 12. 2. 2010 do 31. 7. 2010 budou v rámci darovací smlouvy
vypořádány,
D) ukládá
1. Radě Ústeckého kraje zajistit převod činností dle části A) tohoto usnesení a převod
movitých věcí dle části C) tohoto usnesení na město Česká Kamenice.
Termín: 31. 7. 2010
2. Ing. Petru Jakubcovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci části A) a části B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 7. 2010
(Hlasování: 38 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 34/15Z/2010
Program aktivního života PAŽIT – přidělení dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodlo
dle ust. § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci programu
„Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj“ - PAŽIT:
1.

statutárnímu městu Děčín ve výši 19 500,- Kč pro:
Základní školu Děčín I., Komenského náměstí 622/3, příspěvkovou organizaci,
IČ: 72 743 492, ve výši 19 500,- Kč

2.

statutárnímu městu Most ve výši 12 500,- Kč pro:
Základní školu, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvkovou organizaci,
IČ: 47 326 328, ve výši 12 500,- Kč

3.

městu Postoloprty, ve výši 18 000,- Kč pro:
Základní školu Postoloprty, okres Louny, IČ: 61 357 448, ve výši 18 000,- Kč

4.

obci Velemín, okres Litoměřice ve výši 18 500,- Kč pro:
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Základní školu a Mateřskou školu Velemín, okres Litoměřice, IČ: 46 773 703, ve výši
18 500,- Kč
5.

městu Litoměřice, ve výši 22 500,- Kč pro:
Základní školu Litoměřice, Havlíčkova 32, IČ: 46 773 363, ve výši 5 500,- Kč
Základní školu Litoměřice, Na Valech 53, IČ: 47 773 428, ve výši 17 000,- Kč

6.

statutárnímu městu Ústí nad Labem ve výši 47 500,- Kč pro:
Základní školu a Mateřskou školu Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvkovou organizaci,
IČ: 70 839 379, ve výši 16 000,- Kč
Základní školu Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvkovou organizaci,
IČ: 44 553 153, ve výši 15 000,- Kč
Základní školu Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkovou organizaci,
IČ: 44 555 202, ve výši 16 500,- Kč

7.

obci Povrly ve výši 11 500,- Kč pro:
Základní školu a Mateřskou školu Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvkovou
organizaci, IČ: 72 743 921, ve výši 11 500,-Kč

8.

statutárnímu městu Chomutov ve výši 18 000,- Kč pro:
Základní školu Chomutov, Na Příkopech 895, IČ: 46 789 685, ve výši 18 000,- Kč

9.

městu Klášterec nad Ohří ve výši 17 000,- Kč pro:
Základní školu, Klášterec nad Ohří, Školní 519, okres Chomutov, IČ: 46 787 593, ve výši
17 000,- Kč

10. obci Ludvíkovice ve výši 25 500,- Kč pro:
Základní školu a Mateřskou školu Ludvíkovice, příspěvkovou organizaci,
IČ: 72 742 313, ve výši 25 500,- Kč
11. obci Straškov – Vodochody ve výši 15 500,- Kč pro:
Základní školu Straškov – Vodochody, okres Litoměřice, IČ: 70 695 351, ve výši 15 500,Kč.
B) ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 7. 2010
(Hlasování: 39 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 35/15Z/2010
Dotační program: „Specifická primární prevence v Ústeckém kraji v roce 2010“ – schválení
dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodlo
dle ust. § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje na realizaci projektů
jimi zřizovaných škol a školských zařízení v celkovém objemu 430 tis. Kč, dle přílohy č. 25
tohoto usnesení.
B)

ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2010
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(Hlasování: 41 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 36/15Z/2010
Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací v rámci přenesené působnosti
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
rozpis rezervy přímých nákladů na jednotlivé školy a školská zařízení dle přílohy č. 26 a
přílohy č. 27 tohoto usnesení v celkovém objemu 49 006 tis. Kč takto:
obecní školství
rezerva přímých nákladů – UZ 33 353 – 17 972 tis. Kč
krajské školství
rezerva přímých nákladů – UZ 33 353 – 31 034 tis. Kč
(Hlasování: 40 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 37/15Z/2010
Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje - aktualizace 2010
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
Strategii udržitelného rozvoje Ústeckého kraje - aktualizace 2010 dle přílohy č. 28 tohoto
usnesení, jako otevřený dokument, který bude průběžně aktualizován dle potřeb Ústeckého
kraje
(Hlasování: 37 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 38/15Z/2010
Aktualizace strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje na roky 2010 - 2015
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
dle § 35, odstavec 2, písmeno e) zákona č.129/2000 Sb., o krajích znění „Aktualizace strategie
rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje na roky 2010 - 2015
(Hlasování: 37 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 39/15Z/2010
Rozvojové programy Ústeckého kraje – žádosti o výjimku
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
udělení výjimky z podmínek rozvojových programů pro rok 2004 , 2005 a 2008 ,
tj. prodloužení termínu dokončení projektu a předložení závěrečné zprávy a závěrečného
vyúčtování prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace projektu:
-

Územní plán obce Kámen do 30. 11. 2012
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-

Územní plán obce Malá Veleň do 31. 12. 2011

(Hlasování: 39 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 40/15Z/2010
Smlouva o spolupráci v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 k projektu Sasko-české vztahy v proměnách
času - pomocná výuková publikace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Ústeckým krajem jako lead partnerem a projektovými
partnery Technickou univerzitou Drážďany a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem k projektu „Sasko-české vztahy v proměnách času - pomocná výuková
publikace“ v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a
Svobodným státem Sasko 2007-2013, dle přílohy č. 29 tohoto usnesení.
(Hlasování: 39 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 41/15Z/2010
Smlouva o společném postupu při přípravě a realizaci akce „Okružní křižovatky Louny na silnici
II/246“ a o následném převodu vyřazených úseků silnic II/246 a III/25013 na Město Louny
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
1. dle § 24 odst. 3 písm.a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření Smlouvy o společném postupu při přípravě a realizaci
akce „Okružní křižovatky Louny na silnici II/246“ a o následném převodu vyřazených
úseků silnic II/246 a III/25013 na Město Louny“ mezi Ústeckým krajem a Městem
Louny, dle přílohy č. 30 tohoto usnesení.
2.

dle § 24 odst. 3 písm. a) a § 36 odst. 3 písm.1) písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o uzavření Smlouvy o společném postupu
při zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby „Okružní křižovatky Louny na
silnici II/246 - Okružní křižovatka tř. SNP – ul.17.listopadu“ mezi Ústeckým krajem a
Městem Louny, dle přílohy č. 31 tohoto usnesení.

(Hlasování: 29 – 8 – 3)

návrh byl přijat

Usnesení č. 42/15Z/2010
Smlouva o společném postupu při přípravě a realizaci akce „Kruhový objezd u koupaliště ve
Štětí“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
dle § 24 odst. 3 písm.a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření Smlouvy o společném postupu při přípravě a realizaci akce „Kruhový
objezd u koupaliště ve Štětí“ mezi Ústeckým krajem a Městem Štětí, dle přílohy č. 32 tohoto
usnesení.
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(Hlasování: 42 – 0 – 1)

návrh byl přijat

1.
Usnesení č. 43/15Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze
dne 5. 5. 2010.
2. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje do podílového
spoluvlastnictví manželům Františku Kolářovi a Haně Kolářové (podíl ½), oba bytem
Svojsíkova 2241/10, 415 01 Teplice a manželům Jiřímu Kaláškovi a Ivetě Kaláškové
(podíl ½), oba bytem Česká 471/41, 434 01 Most, a to:
- pozemek: p. p. č. 453/2 o výměře 180 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, památkově chráněné
území
obec Lukov, k. ú. Lukov u Bíliny, zapsané na LV č. 131 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj za kupní cenu 9.888,- Kč a
vyjmutí uvedené nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3,
IČ: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedený v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2010

2.
Usnesení č. 44/15Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
2.

o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje do vlastnictví Povodí
Ohře, státního podniku, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988, a
to:
- pozemek: p.p.č. 1379/2 o výměře 107 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
(pozemek byl oddělen z p.č. 1379 o výměře 54640 m², druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice geometrickým plánem č. 615-2413/2009 ze dne 10.9.2009)

obec Český Jiřetín, k.ú. Český Jiřetín, zapsaný na LV č. 265 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj.
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- pozemek: p.p.č. 710/2 o výměře 193 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
(pozemek byl oddělen z p.č. 710 o výměře 64555 m², druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice geometrickým plánem č. 45-2412/2009 ze dne 10.9.2009)
obec Český Jiřetín, k.ú. Fláje, zapsaný na LV č. 169 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši
19.640,-Kč a vyjmutí nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČO:
80837.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitostí uvedených v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2010

3.
Usnesení č. 45/15Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5.
2010.
2. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje manželům Miroslavu a
Janě Nezbedovým, bytem Voskovcova 2752/12, 400 11 Ústí nad Labem a to:
- pozemek: p.p.č. 398/4 o výměře 322 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha (pozemek p.č. 398/4 byl oddělen z pozemku p.č. 398 druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 134-35/2009)
obec Telnice, k.ú. Liboňov, zapsaný na LV č. 276 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj za kupní cenu 34.200,-Kč a
vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260/13, 417 03 Dubí u
Teplic, IČ: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 27. 12. 2010

4.
Usnesení č. 46/15Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Malečov,
Malečov 36, PSČ 403 27, IČ: 00266884 a to:
- pozemek: p.p.č. 346/4 o výměře 261 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
(vzniklý z p.p.č. 346/1 díl „c“ o výměře 208 m2, p.p.č. 458 díl „a“ o výměře 52 m2 a p.p.č.
468 díl „b“ o výměře 1 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 303-425/2009 ze
dne 2. 12. 2009)
- pozemek: p.p.č. 346/5 o výměře 36 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 346/6 o výměře 218 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 346/7 o výměře 37 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 346/8 o výměře 58 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 346/9 o výměře 28 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 346/10 o výměře 572 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
(odděleny z p.p.č. 346/1 o výměře 7359 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
303-425/2009 ze dne 2. 12. 2009)
- pozemek: p.p.č. 458/2 o výměře 125 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
(oddělen z p.p.č. 458 o výměře 9317 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 303425/2009 ze dne 2. 12. 2009)
obec Malečov, k.ú. Malečov, zapsané na LV č. 161 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem, pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených
nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2010

5.

Usnesení č. 47/15Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) r o z h o d u j e
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Bílina, se
sídlem: Břežánská 50/4, 418 31 Bílina, IČ: 00266230, a to:
- pozemek: p. p. č. 397/26 o výměře 16 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. p. č. 397/27 o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemky byly odděleny z p. p. č. 397/1 o výměře 17094 m2,
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2336-20/2010 ze dne 3. 2. 2010),
obec Bílina, k. ú. Bílina, zapsaných na LV č. 3064 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitostí z
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hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2010

6.
Usnesení č. 48/15Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

B)

C)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 563/3 o výměře 2211 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast – II. – IV. zóna,
obec Hrobčice, k.ú. Hrobčice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí,
PSČ 417 03.
souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 31/10/4120 a doložky dle
přílohy č. 33 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 563/3 o výměře 2211 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast – II. – IV. zóna,
obec Hrobčice, k.ú. Hrobčice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2010

7.
Usnesení č. 49/15Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
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A) o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, správa nemovitostí ve vlastnictví státu: Pozemkový fond České republiky, IČ:
45797072, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 284/12 o výměře 256 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Perštejn, k.ú. Černýš, zapsané na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, správa nemovitostí ve vlastnictví
státu: Pozemkový fond České republiky,
a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí,
PSČ 417 03.
B) ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2011
8.
Usnesení č. 50/15Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, správa nemovitostí ve vlastnictví státu: Pozemkový fond České republiky, IČ:
45797072, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 332 o výměře 1453 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Otvice, k.ú. Otvice, zapsané na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, správa nemovitostí ve vlastnictví
státu: Pozemkový fond České republiky,
a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí,
PSČ 417 03.
B) ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2011
9.
Usnesení č. 51/15Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Malšovice, se
sídlem: Malšovice, PSČ: 407 04, IČ: 00261548, a to:
- pozemek: p. p. č. 989/14 o výměře 68 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělený z p. p. č. 989/5 o výměře 20741 m2 druh pozemku: orná
půda, dle geometrického plánu č. 408-3/2010),
obec Malšovice, k. ú. Malšovice, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
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Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro obec Malšovice,
- část komunikace č. III/25381: tři výhybny o šíři 3 m, 2,75 m, 2,5 m a délce 20 m, vjezd a
výjezd tvoří náběhy o délce 10 m, umístěné na pozemcích p. č. 989/5 v k. ú. Malšovice a
p. č. 577 v k. ú. Vilsnice,
a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03,
IČ: 00080837.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitostí uvedené v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2010

10.
Usnesení č. 52/15Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, správa nemovitostí ve vlastnictví státu: Pozemkový fond České republiky, IČ
4579707, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00, a to:
pozemek: p.p.č. 654 o výměře 306 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Libochovany, k.ú. Řepnice, zapsané na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, správa nemovitostí ve
vlastnictví státu: Pozemkový fond ČR, a předání uvedené nemovitosti k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
-

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje předložit smlouvu o bezúplatném převodu,
jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2011

11.
Usnesení č. 53/15Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, správa nemovitostí ve vlastnictví státu: Pozemkový fond České republiky, IČ
4579707, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00, a to:
-

pozemek: p.p.č. 1219/7 díl „c“ o výměře 21 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
(pozemek byl oddělen z p.č. 1219/7 o výměře 1247 m² geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 1171-67/2008 ze dne 10.9.2008 a přisloučen do pozemku p.č.
3159/1 o výměře 6846 m², druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice)
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pozemek: p.p.č. 1219/11 díl „d“ o výměře 12 m2, druh pozemku: zahrada, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond,
(pozemek byl oddělen z p.č. 1219/11 o výměře 618 m² geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 1171-67/2008 ze dne 10.9.2008 a přisloučen do pozemku p.č.
3159/1 o výměře 6846 m², druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice)
obec Horní Jiřetín, k.ú. Horní Jiřetín, zapsaných na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Českou republiku, správa nemovitostí ve
vlastnictví státu: Pozemkový fond ČR, a předání uvedených nemovitostí k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.

-

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o bezúplatném převodu,
jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2011

12.
Usnesení č. 54/15Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, a to:
- pozemek: p.p.č. 1262/12 o výměře 82 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Řehlovice, k.ú. Řehlovice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a předání uvedené nemovitosti k
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ: 417 03.

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 2/UL/2010 a doložky dle přílohy č.
34 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, a to:
- pozemek: p.p.č. 1262/12 o výměře 82 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Řehlovice, k.ú. Řehlovice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném převodu,
jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedený v bodu A) 1. tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 1. 11. 2010

13.
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Usnesení č. 55/15Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o směně nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 101 o výměře 622 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha,
obec Duchcov, k.ú. Duchcov, zapsaný na LV č. 652 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovitosti z
hospodaření příspěvkové organizace Gymnázium Duchcov, příspěvková organizace, se
sídlem Masarykova 12, 419 01, Duchcov, IČ: 61515558
za
nemovitosti ve vlastnictví města Duchcov, se sídlem nám. Republiky 20/5, Duchcov, PSČ
419 01, IČ: 00266299, a to:
- pozemek: p.p.č. 239/2 o výměře 468 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
(oddělen z p.p.č. 239 o výměře 4608 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
1834-27/2009 ze dne 22. 4. 2009)
- pozemek: p.p.č. 881/6 o výměře 100 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 881/7 o výměře 22 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
(oba odděleny z p.p.č. 881/3 o výměře 821 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku
č. 1835-28/2009 ze dne 22. 4. 2009)
obec Duchcov, k.ú. Duchcov, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Teplice, pro město Duchcov a předání uvedených nemovitostí
k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit směnnou smlouvu, jejímž
předmětem je směna nemovitostí uvedená v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2010

14.
Usnesení č. 56/15Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Světec, se sídlem
Zámek 1, 417 53, IČ: 00266612, a to:
- pozemek: p.p.č. 461/1 o výměře 472 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
(oddělen z p.p.č. 461 o výměře 609 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
105-32/2010 ze dne 24. 3. 2010)
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obec Světec, k.ú. Pohradice, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Teplice, pro obec Světec, za kupní cenu 18.880,--Kč (472 m2 – 40,-Kč/m2) a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260,
Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
B) ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2010
15.
Usnesení č. 57/15Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města Klášterec nad Ohří,
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 85, Klášterec nad Ohří, PSČ 431 51, IČ: 00261939, a to:
- pozemek: p.p.č. 2121 o výměře 8087 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 2124 o výměře 2610 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 2125 o výměře 635 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Klášterec nad Ohří, k.ú. Klášterec nad Ohří zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj Katastrální pracoviště Chomutov pro město Klášterec nad Ohří,
- pozemek: p.p.č. 1730/200 o výměře 86 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 1802/4 o výměře 17 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 1802/7 o výměře 920 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 1802/11 o výměře 2074 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 1802/12 o výměře 335 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 1802/13 o výměře 1957 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří zapsané na LV č. 1 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrální pracoviště Chomutov pro město Klášterec
nad Ohří,
- pozemek: p.p.č. 664 o výměře 352 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
- pozemek: p.p.č. 665 o výměře 4313 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Klášterec nad Ohří, k.ú. Rašovice u Klášterce nad Ohří zapsané na LV č. 1 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrální pracoviště Chomutov pro město Klášterec
nad Ohří,
- pozemek: p.p.č. 1215/3 o výměře 11111 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
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obec Klášterec nad Ohří, k.ú. Velká Lesná zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrální pracoviště Chomutov pro město Klášterec nad Ohří,
- pozemek: p.p.č. 469 o výměře 2520 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Klášterec nad Ohří, k.ú. Suchý Důl u Klášterce nad Ohří zapsané na LV č. 1 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrální pracoviště Chomutov pro město Klášterec
nad Ohří,
- pozemek: p.p.č. 569 o výměře 1277 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Klášterec nad Ohří, k.ú. Klášterecká Jeseň zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj Katastrální pracoviště Chomutov pro město Klášterec nad Ohří,
za kupní cenu 1,505.650,--Kč (5389 m2 – 50,--Kč/m2 a 30905 m2 – 40,--Kč/m2) a předání
uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ:
417 03, IČO: 00080837.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2010

16.
Usnesení č. 58/15Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Římskokatolické farnosti
Zabrušany, se sídlem Zabrušany 1, 417 71, IČ: 63788306, a to:
- pozemek: p.p.č. 311/5 díl „a“ o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
(oddělen z p.p.č. 311/5 o výměře 202 m2 a přisloučen do p.p.č. 311/2 o výměře 3158 m2
geometrickým plánem pro změnu hranice pozemku č. 229-51/2009 ze dne 2. 11. 2009)
-

pozemek: p.p.č. 311/6 o výměře 328 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 311/7 o výměře 308 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
(oba odděleny z p.p.č. 311/3 o výměře 3135 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 226-24/2009 ze dne 9. 4. 2009)
obec Zabrušany, k.ú. Zabrušany, zapsané na LV č. 263 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrálního pracoviště Teplice, pro Římskokatolickou farnost Zabrušany, za kupní
cenu 64.100,--Kč (641 m2 – 100,--Kč/m2) a předání uvedených nemovitostí k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
B) ukládá
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Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2010
17.
Usnesení č. 59/15Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

B)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Milana Novosada, bytem
Varnsdorfská 132/98, Krásná Lípa, 407 46, a to:
- pozemek: p.p.č. 2748/38 o výměře 12 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 2748/39 o výměře 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 2748/40 o výměře 29 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
v obci Krásná Lípa, k.ú. Krásná Lípa zapsané na LV č. 759 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrální pracoviště Rumburk pro Milana Novosada,
za kupní cenu 4.650,--Kč (62 m2 – 75,--Kč/m2) a předání uvedených nemovitostí k
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2010

18.
Usnesení č. 60/15Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od ČEZ Teplárenská, a.s., se
sídlem Školní 1051/30, Chomutov, PSČ 430 01, IČ: 27309941, a to:
- pozemek: p.p.č. 2772/3 o výměře 17 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 2779 o výměře 175 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
- pozemek: část p.p.č. 2780/6 díl „m“ o výměře 151 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: jiná plocha,
(oddělen z p.p.č. 2780/6 o výměře 665 m2 a přisloučen do p.p.č. 2779 o výměře 175 m2
geometrickým plánem pro změnu hranic pozemku, rozdělení pozemku a vytyčení vlastnické
hranice č. 1983-40/2008 ze dne 15. 5. 2008)
obec Kadaň, k.ú. Kadaň, zapsané na LV č. 1317 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro ČEZ Teplárenská, a.s. za kupní cenu 65.000,--Kč, a
předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba
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B)

silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3,
PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2010

19.
Usnesení č. 61/15Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od Josefa Frice,
bytem Ročov 38, PSČ 439 67, a to:
- pozemek vedený ve zjednodušené evidenci: PK č. 169 díl „b“ o výměře 83 m2, druh
pozemku: orná půda,
(oddělen z pozemku PK č. 169 o výměře 33793 m2 a přisloučen do p.p.č. 164/14
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 125, 265-7/2008 ze dne 5. 3. 2008)
obec Ročov, k.ú. Břínkov, zapsaný na LV č. 10 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Louny pro Josefa Frice, za kupní cenu 12.450,-- Kč a předání
uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ:
417 03, IČO: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2010

20.
Usnesení č. 62/15Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od Evy Ferencové,
bytem Hrabačov 22, Líšťany, PSČ 440 01, a to:
pozemek: p.p.č. 993/22 o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
(oddělen z pozemku p.č. 993/18 o výměře 10745 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 329-58/2010)
pozemek: p.p.č. 1252/7 o výměře 9 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
(oddělen z pozemku p.č. 1252/5 o výměře 142 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 329-58/2010)
obec Líšťany, k.ú. Líšťany u Cítolib, zapsaný na LV č. 77 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Louny pro Evu Ferencovou, za kupní cenu 3.910,-- Kč a
předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba
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silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3,
PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2010

21.
Usnesení č. 63/15Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti Povodí Ohře, s.
p., se sídlem: Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03, IČ: 70889988, a to:
- pozemek: p. p. č. 110/47 o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (oddělený z p. p. č. 110/1 o výměře 12263 m2, druh pozemku: vodní plocha,
způsob využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené, dle geometrického
plánu č. 312-158/2008),
obec Chřibská, k. ú. Horní Chřibská, zapsané na LV č. 877 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Povodí Ohře, s. p. za kupní cenu 210,- Kč
a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417
03, IČ: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2010

22.
Usnesení č. 64/15Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti Povodí Ohře, s.
p., se sídlem: Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03, IČ: 70889988, a to:
- pozemek: p. p. č. 1133/14 o výměře 59 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Krásná Lípa, k. ú. Krásný Buk, zapsané na LV č. 417 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Povodí Ohře, s. p. za kupní cenu 590,- Kč
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a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417
03, IČ: 00080837.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2010

23.

Usnesení č. 65/15Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti Povodí Ohře, s.
p., se sídlem: Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03, IČ: 70889988, a to:
- pozemek: p. p. č. 3051/31 o výměře 59 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Krásná Lípa, k. ú. Krásná Lípa, zapsané na LV č. 1423 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Povodí Ohře, s. p. za kupní cenu 590,- Kč
a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417
03, IČ: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2010

24.
Usnesení č. 66/15Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Františka Hampla (podíl
6/16), bytem Bohosudovská 167/16, 417 41 Krupka 3, Jiřího Hampla (podíl ¼), bytem
Lindnerova 551, Bohosudov, 417 42 Krupka a Aleny Jaklové (podíl 6/16), bytem K. Čapka
264, Maršov, 417 42 Krupka 1, a to:
- pozemek: p. p. č. 3605/10 o výměře 2009 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Krupka, k. ú. Krupka, zapsané na LV č. 3253 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Františka Hampla (podíl 6/16), Jiřího Hampla (podíl ¼) a
Alenu Jaklovou (podíl 6/16) za kupní cenu 200.900,- Kč a předání uvedené nemovitosti k
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
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B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2010

25.
Usnesení č. 67/15Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Stavruly Koulové, bytem
Bohosudovská 108, 415 10 Teplice-Sobědruhy, a to:
- pozemek: p. p. č. 1073/3 o výměře 164 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Teplice, k. ú. Sobědruhy, zapsané na LV č. 180 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Stavrulu Koulovou za kupní cenu 65.600,- Kč a předání
uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ:
417 03, IČ: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2010

26.
Usnesení č. 68/15Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Vlasty Kubáčové, bytem
Bohosudovská 343/35, 417 41 Krupka 3, a to:
- pozemek: p. p. č. 3605/20 o výměře 25 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p. p. č. 3605/14 o výměře 46 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z p. p. č. 2070/2 o výměře 8264 m2, druh pozemku: vodní
plocha, způsob využití: zamokřená plocha, geometrickým plánem č. 1070-251/2006 ze
dne 13. 3. 2009
obec Krupka, k. ú. Krupka, zapsaných na LV č. 3252 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Vlastu Kubáčovou za kupní cenu 17.750,- Kč a předání
uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ:
417 03, IČ: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2010
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27.
Usnesení č. 69/15Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od státního podniku Palivový
kombinát Ústí, státní podnik, se sídlem 400 76 Ústí nad Labem, IČ 00007536, a to:
- pozemek: p. p. č. 272/4 o výměře 185 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Modlany, k. ú. Modlany, zapsané na LV č. 455 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Palivový kombinát, státní podnik za kupní cenu 30.200,Kč a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3,
PSČ: 417 03, IČ: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2010

28.
Usnesení č. 70/15Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o
výpůjčce č. 2511/2009 ze dne 7. 12. 2009 mezi Ústeckým krajem a společností SG
Investment, s.r.o., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 18600 Praha 8 – Karlín, IČ: 26748967,
kterým se mění původní smlouva takto:
- Čl. II Předmět smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, odst. 2 se nahrazuje novým
zněním takto:
2. Kupní smlouva bude uzavřena do 10-ti (deseti) pracovních dnů od doručení výzvy
k uzavření Kupní smlouvy jedné smluvní strany druhé smluvní straně, přičemž výzvu
k uzavření kupní smlouvy je oprávněna učinit kterákoli ze smluvních stran nejpozději
do 31. 1. 2011.

B)

bere na vědomí
změnu společnosti SG Development, s. r. o., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8,
Karlín, IČ: 271 75 596, která přešla fúzí na nástupnickou společnost SG Investment, s.r.o., se
sídlem Ke Štvanici 656/3, 18600 Praha 8 Karlín, IČ: 26748967.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o
uzavření budoucí kupní smlouvě a smlouvě o výpůjčce č. 2511/2009 uvedený v bodu A)
tohoto usnesení, k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2010
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29.
Usnesení č. 71/15Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Slavomíry Kopecké,
bytem: Litoměřická 161/179, 405 02 Děčín a to:
- pozemek: p. p. č. 816/3 o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (p.p.č 816/3 vznikl rozdělením p. p. č. 816 o výměře 501 m2, dle geometrického plánu
pro rozdělení pozemku č. 665-316/2008 ze dne 4.2.2009),
obec Děčín, k.ú. Děčín–Staré Město, zapsaný na LV č. 127 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Slavomíru Kopeckou za kupní cenu 3.400,Kč a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3,
PSČ: 417 03, příspěvková organizace, IČO: 80837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2010

30.
Usnesení č. 72/15Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od Správy
železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1,
zastoupené vrchním předsedou Správy dopravní cesty Ústí nad Labem IČ: 70994234, a to:
- pozemek: p. p. č. 1567/14 díl a o výměře 69 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: dobývací prostor (p.p.č 1567/14 díl a vznikl rozdělením p.p.č. 1567/14 o výměře 4329
m2 dle geometrického plánu pro změnu hranic č. 1100-217/2008 ze dne 10.9.2008),
- pozemek: p. p. č. 1665/15 o výměře 121 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Chabařovice, k.ú. Chabařovice, zapsané na LV č. 561 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem za kupní cenu 35.000,-- Kč a předání
uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ:
417 03, IČO: 00080837

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2010

31.
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Usnesení č. 73/15Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
nekoupit (nenabýt) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Biskupství litoměřického,
se sídlem: Dómské náměstí 1/1, 412 01 Litoměřice, IČ: 00445126, a to:
- pozemek: p. p. č. 1077/10 o výměře 106 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1014/54 o výměře 2022 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: dobývací prostor, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
545-169/2004 ze dne 9.8.2004),
- pozemek: p. p. č. 1079/1a o výměře 252 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1014/54 o výměře 2022 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: dobývací prostor, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
632-185/2007 ze dne 17.10.2007),
- pozemek: p. p. č. 1079/1b o výměře 464 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1019/66 o výměře 3955 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: jiná plocha, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 632185/2007 ze dne 17.10.2007),
- pozemek: p. p. č. 1079/3c o výměře 1655 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1019/67 o výměře 16594 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: jiná plocha, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 632185/2007 ze dne 17.10.2007),
- pozemek: p. p. č. 1079/3d o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1019/58 o výměře 146 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: ostatní komunikace, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku
č. 632-185/2007 ze dne 17.10.2007),
- pozemek: p. p. č. 1079/5 o výměře 510 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1019/68 o výměře 2366 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: jiná plocha, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 632185/2007 ze dne 17.10.2007),
obec Ústí nad Labem, k. ú. Předlice, zapsaný na LV č. 670 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Biskupství litoměřické za kupní cenu
7.485.000,- Kč.

B)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, seznámit Biskupství litoměřické
s přijatým usnesením a dále jednat o snížení výše nabídkové ceny.
Termín: 31. 12. 2010

32.
Usnesení č. 74/15Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. o zrušení usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 39/8Z/2009 bod A) 2. ze dne 21.
10. 2009.
2. o zrušení usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 63/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010
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33.
Usnesení č. 75/15Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 55/16Z/2006 ze dne 8. 11. 2006

34.
Usnesení č. 76/15Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od města Žatec, se sídlem:
nám. Svobody 1, Žatec, 438 24, IČ: 00265781, a to:
- pozemek: p. p. č. 365/2 „díl j“ o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek přisloučen do p.p.č. 392/1 o výměře 11251 m2 dle
geometrického plánu č. 151-045/2009 ze dne 10.9.2009),
obec Žatec, k. ú. Radíčeves, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec pro Město Žatec a předání uvedené nemovitosti k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o přijetí daru, jejímž
předmětem je převod nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2010

(Hlasování: 38 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Společné hlasování pro body 1 - 34

Usnesení č. 77/15Z/2010
Výbory Zastupitelstva Ústeckého kraje: personální záležitosti
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
vzdání se funkce člena Výboru kontrolního Zastupitelstva Ústeckého kraje Mgr. Jiřího
Hese.
B) volí
dle ust. § 35 odst. 2, písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, členy těchto výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1. Výbor pro zemědělství, životní prostředí a venkov Zastupitelstva Ústeckého kraje
člen
Ing. Luděk Forman,
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2. Výbor kontrolní Zastupitelstva Ústeckého kraje
člen
JUDr. Jan Růžek,
člen
Zbyněk Svoboda,
3. Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého kraje
členka Mgr. Pavlína Kalitová,
4. Výbor sociální Zastupitelstva Ústeckého kraje
členka Ing. Olga Hrebičková,
5. Výbor pro zahraniční vztahy Zastupitelstva Ústeckého kraje
člen
Pavel Hošek.
(Hlasování: 38 – 0 – 3)

návrh byl přijat

Usnesení č. 78/15Z/2010
Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje na 2. pololetí roku 2010
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
plán práce Kontrolního výboru ZÚK na 2. pololetí roku 2010 dle předloženého materiálu.
(Hlasování: 37 – 0 – 4)

návrh byl přijat

Usnesení č. 79/15Z/2010
Plán práce, termíny jednání a kontrolní činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého
kraje na II. pololetí 2010
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
Plán práce, termíny jednání a kontrolní činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého
kraje na II. pololetí 2010.
(Hlasování: 40 – 0 – 2)

návrh byl přijat

Usnesení č. 80/15Z/2010
Zhodnocení činnosti Výboru pro zahraniční vztahy Zastupitelstva Ústeckého kraje v 2. pololetí
roku 2009
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí a schvaluje
předložené zhodnocení činnosti Výboru pro zahraniční vztahy Zastupitelstva Ústeckého kraje
v 2. pololetí roku 2009.
(Hlasování: 40 – 0 – 2)

návrh byl přijat

Usnesení č. 81/15Z/2010
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Plán činnosti Výboru pro zahraniční vztahy Zastupitelstva Ústeckého kraje v 1. pololetí roku
2010
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předložený plán činnosti Výboru pro zahraniční vztahy Zastupitelstva Ústeckého kraje v 1.
pololetí roku 2010.
(Hlasování: 41 – 0 – 2)

návrh byl přijat

Usnesení č. 82/15Z/2010
Navázání mezinárodní spolupráce mezi Ústeckým krajem a Ivano-Frankivskou oblastí
(Ukrajina)
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
ukládá
Výboru pro zahraniční vztahy, ve spolupráci s Výborem pro národnostní menšiny, připravit
koncept spolupráce Ústeckého kraje s Ivano-Frankivskou oblastí (Ukrajina).
Termín: 31. 12. 2010
(Hlasování: 42 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 83/15Z/2010
Změna v uvolnění předsedy Výboru pro zahraniční vztahy Zastupitelstva Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) mění
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/1Z/2008 bod B tak, že text „předseda Výboru
pro zahraniční vztahy Zastupitelstva Ústeckého kraje“ se s účinností od 24.6.2010 vypouští.
B) konstatuje,
že uvolnění Jaroslava Foldyny pro výkon funkce předsedy Výboru pro zahraniční vztahy
Zastupitelstva Ústeckého kraje končí dne 23.6.2010 a dále funkce předsedy uvedeného
výboru bude vykonávána bez uvolnění.
(Hlasování: 42 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Seznam příloh:
Příloha č. 1 k usnesení č. 10/15Z/2010

-

Darovací smlouva

Příloha č. 2 k usnesení č. 10/15Z/2010

-

Darovací smlouva

Příloha č. 3 k usnesení č. 11/15Z/2010

-

Darovací smlouva

Příloha č. 4 k usnesení č. 11/15Z/2010

-

Darovací smlouva

Příloha č. 5 k usnesení č. 11/15Z/2010

-

Darovací smlouva
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příloha č. 1 k usnesení č. 10/15Z/2010

Krajský úřad
Číslo smlouvy dárce:

DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení § 628 a násl..
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Dárce
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156

Obdarovaný
xxxxxxxxxxxxxx (název obce)
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: č. účtu ……………….

Článek 1
1. Dárce touto smlouvou poskytuje obdarovanému finanční dar ve výši………………………. Kč
Dar lze použít pouze za účelem hrazení nákladů obdarovaného při odstraňování následků škod
způsobených povodněmi v červnu 2010 (dále jen „dar“). Obdarovaný prohlašuje, že dar za
daných podmínek přijímá. Dar bude poskytnut převodem na bankovní spojení uvedené výše.
2. Obdarovaný se zavazuje podat dárci písemnou zprávu o způsobu užití daru v souladu s touto
smlouvou, a to nejpozději do 31.12.2010.

Článek 2
1. Dárce tímto potvrzuje, že o poskytnutí daru bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje ze dne 23.6.2010.
2. Smlouva je vyhotovena pro každou smluvní stranu v jednom stejnopisu.
V………………………………dne …………........

……………………………………..
Ústecký kraj
Jana Vaňhová, hejtmanka kraje
za dárce

……………………………………………..
………obec………….
jméno, příjmení, funkce
za obdarovaného
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příloha č. 2 k usnesení č. 10/15Z/2010

Krajský úřad
Číslo smlouvy dárce:

DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení § 628 a násl..
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Dárce
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156

Obdarovaný
xxxxxxxxxxxxxx (jméno a příjmení)
Bydliště:
Datum narození:

Článek 1
1. Dárce touto smlouvou poskytuje obdarovanému finanční dar ve výši………………………. Kč, za
účelem hrazení nákladů obdarovaného při odstraňování následků škod způsobených
povodněmi v červnu 2010 (dále jen „dar“).
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že dar je dárcem poskytován z důvodu odstraňování
povodňových škod v celé nemovitosti, ve které má trvalé bydliště. Obdarovaný se zavazuje, že
dar použije ve prospěch uvedené nemovitosti s ohledem na skutečnost, že žádnému z dalších
uživatelů nemovitosti nebude ke stejnému účelu dar dárcem poskytnut.

Článek 2
1. Dárce tímto potvrzuje, že o poskytnutí daru bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje ze dne 23.6.2010.
2. Obdarovaný je vzhledem k povaze daru osvobozen od darovací daně.
3. Smlouva je vyhotovena pro každou smluvní stranu v jednom stejnopisu.

V………………………………dne …………........

……………………………………..
Jana Vaňhová, hejtmanka kraje
za dárce

……………………………………………..
jméno, příjmení,
obdarovaného
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příloha č. 3 k usnesení č. 11/15Z/2010

Krajský úřad
Číslo dárce:
Číslo obdarovaného:

/2010

DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení § 628 a násl..
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník., ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Dárce
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Aleš Konopásek, vedoucí odboru kanceláře hejtmana Krajského
úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

konopasek.a@kr-ustecky.cz / 475 657 754
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem, č.ú. 882733379/0800

Obdarovaný
3V Třebušín, o.s.
Sídlo:
Třebušín 52, 412 01 Litoměřice
Zastoupené:
Ing. Monikou Coufalovou,předsedkyně výkonného výboru, o.s
Kontaktní osoba: Ing. Monika Coufalová
E-mail/telefon:
agroturistika@seznam.cz / +420 723 073 073
IČ:
26548631
DIČ:
není plátce
Bank. spojení:
E-banka, a.s., Ústí nad Labem č. účtu: 938035001/2400

Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES obdarovaného tvoří přílohu č. 1 k
této smlouvě.
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DAROVACÍ SMLOUVU
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Příloha č. 1 k bodu

15. Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 23. 6. 2010

Článek 1 - Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je příslib poskytnutí peněžitého daru ve výši 250 000,- Kč
(slovy: dvěstěpadesáttisíckorun českých). Dárce se zavazuje uhradit tuto částku do
15. 7. 2010 převodem na bankovní účet obdarovaného č. 938035001/2400.

Článek 2 – Projevy vůle
1. Dar je dárcem poskytován obdarovanému za podmínky, že předmět daru bude použit
výhradně na organizační zajištění cyklu celodenních výletů dětí z dětských domovů
Ústeckého kraje na vesnicku farmu, které se uskuteční během roku 2010.
2. Obdarovaný se zavazuje předat dárci do 15.12 2010 písemnou zprávu a doklady o
použití darovaných finančních prostředků. Pokud je obdarovaný plátcem DPH, který
uplatňuje odpočet DPH na vstupu (tj. při pořízení zdanitelného plnění), mohou být
finanční prostředky poskytnuté podle této smlouvy použity k úhradě části cen zboží
a služeb bez DPH. Obdarovaný se zavazuje použít peněžitý dar v souladu se
zásadami účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.
3. Obdarovaný se zavazuje, že v případě, že do data sjednaného výše čl. 2 odst. 2 této
smlouvy neprokáže použití poskytnutých finančních prostředků pro účely uvedené
v čl. 2. odst. 1 této smlouvy nebo použije pouze jejich část, vrátí je zcela, či jejich
část, na účet dárce, č. ú. 882733379/0800, nejpozději do 15. 1. 2011.
4. Obdarovaný se zavazuje umožnit dárci nahlédnout do svého účetnictví a dalších
případných podkladů tak, aby bylo možno ověřit věrohodnost účelu daru, způsob a
výši čerpání darovaných finančních prostředků a následně zjistit užití věcí a práv
z daru pořízených.

Článek 3 – Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (dárce), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích
příloh, není označován za obchodní tajemství. Obdarovaný prohlašuje, že:
a)

b)

Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě
a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě
uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech),
veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.

2. Ústecký kraj tímto potvrzuje, že o poskytnutí finančního daru dle této smlouvy bylo
rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. X/XX/2010 ze dne
23.6.2010.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
strana 2 / 3

Příloha č. 1 k bodu

15. Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 23. 6. 2010

4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je provedena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž
každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni. K nabytí vlastnictví
k předmětu daru obdarovaným dochází převzetím předmětu daru.

Článek 4 – Podpisy smluvních stran
Dárce i obdarovaný shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují
autentičnost této smlouvy svým podpisem.
V Ústí nad Labem dne ………………………

V Litoměřicích dne………………………….

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje

Ing. Monika Coufalová
předsedkyně výkonného výboru, o.s

Přílohy
1. Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES
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příloha č. 4 k usnesení č. 11/15Z/2010

Krajský úřad
Číslo dárce:
Číslo obdarovaného:

/2010

DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení § 628 a násl..
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník., ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Dárce
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Aleš Konopásek, vedoucí odboru kanceláře hejtmana Krajského
úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

konopasek.a@kr-ustecky.cz / 475 657 754
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem, č.ú. 882733379/0800

Obdarovaný
Fotbalová akademie Josefa Masopusta, o.s.
Sídlo:
Svatopluka Čecha 275/1, 43401 Most
Zastoupený:
Ing. Petrem Procházkou, předsedou Výkonného výboru
Kontaktní osoba: Josef Tancoš
E-mail/telefon:
josef.tancos@fkbanikmost.cz / +420 608 030 699/ +420 724 513 843
IČ:
42140331
DIČ:
CZ42140331
Bank. spojení:
ČS, a.s., Most č. účtu: 1043098399/0800
Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DAROVACÍ SMLOUVU
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15. Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 23. 6. 2010

Článek 1 - Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je příslib poskytnutí peněžitého daru ve výši 500 000,- Kč (slovy:
pětsettisíckorun českých). Dárce se zavazuje uhradit tuto částku do 15.7.2010
převodem na bankovní účet obdarovaného č. 1043098399/0800.

Článek 2 – Projevy vůle
1. Dar je dárcem poskytován obdarovanému za podmínky, že předmět daru bude použit
výhradně na podporu činnosti fotbalové akademie Josefa Masopusta
2. Dar je poskytován za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu nařízení Komise (ES) č.
1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu
de minimis (zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 379 dne 28. 12. 2006).
Dárce uzavírá tuto smlouvu na základě následujícího prohlášení příjemce.
Obdarovaný prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy informoval poskytovatele o
všech jím přijatých podporách de minimis dle nařízení Komise (ES) č.1998/2006 ze
dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis
(zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 379 dne 28. 12. 2006).
Jejich objem činí za období posledních tří fiskálních let ..........,- Kč viz příloha č.2.
Dárce na základě takto poskytnutých informací konstatuje, že finanční objem
příjemcem přijatých výše označených podpor de minimis umožňuje poskytnutí daru
uvedeného v této smlouvě v rámci pravidla de minimis.
3. Obdarovaný se zavazuje předat dárci do 1.12 2010 písemnou zprávu a doklady o
použití darovaných finančních prostředků. Pokud je obdarovaný plátcem DPH, který
uplatňuje odpočet DPH na vstupu (tj. při pořízení zdanitelného plnění), mohou být
finanční prostředky poskytnuté podle této smlouvy použity k úhradě části cen zboží
a služeb bez DPH. Obdarovaný se zavazuje použít peněžitý dar v souladu se
zásadami účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.
4. Obdarovaný se zavazuje, že v případě, že do data sjednaného výše čl. 2 odst. 2 této
smlouvy neprokáže použití poskytnutých finančních prostředků pro účely uvedené
v čl. 2. odst. 1 této smlouvy nebo použije pouze jejich část, vrátí je zcela, či jejich
část, na účet dárce, č. ú. 882733379/0800, nejpozději do 1. 1. 2011.
5. Obdarovaný se zavazuje umožnit dárci nahlédnout do svého účetnictví a dalších
případných podkladů tak, aby bylo možno ověřit věrohodnost účelu daru, způsob a
výši čerpání darovaných finančních prostředků a následně zjistit užití věcí a práv
z daru pořízených.

Článek 3 – Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (dárce), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích
příloh, není označován za obchodní tajemství. Obdarovaný prohlašuje, že:
a)

Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě

strana 2 / 3

Příloha č. 2 k bodu

b)

15. Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 23. 6. 2010

a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě
uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech),
veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.

2. Ústecký kraj tímto potvrzuje, že o poskytnutí finančního daru dle této smlouvy bylo
rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. XX/XZ/2010 ze dne
23.06.2010.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je provedena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž
každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni. K nabytí vlastnictví
k předmětu daru obdarovaným dochází převzetím předmětu daru.

Článek 4 – Podpisy smluvních stran
Dárce i obdarovaný shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují
autentičnost této smlouvy svým podpisem.
V Ústí nad Labem dne ………………………

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje

V Mostě dne………………………….

Ing. Petr Procházka
předseda Výkonného výboru

Přílohy
1. Výpis z Registru ekonomických subjektů ĆSÚ v ARES
2. Čestné prohlášení o poskytnuté podpoře malého rozsahu („de minimis“)
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Krajský úřad
Číslo dárce:
Číslo obdarovaného:

/2010

DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení § 628 a násl..
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník., ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Dárce
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Aleš Konopásek, vedoucí odboru kanceláře hejtmana Krajského
úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

konopasek.a@kr-ustecky.cz / 475 657 754
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem, č.ú. 882733379/0800

Obdarovaný
Hipodrom Most a.s.
Sídlo:
Velebudice 213, 434 01 Most
Zastoupený:
Miroslavem Suchým, předsedou představenstva,
Ladislavem Lálou, místopředsedou představenstva
Kontaktní osoba: Katarína Lapárová
E-mail/telefon:
as@hipodrom.cz/ +420 606 641 990
IČ:
64653269
DIČ:
CZ 69900150
Bank. spojení:
KB, a.s., Most č. účtu: 3391050227/0100
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad
Labem, oddíl B, vložka 813.
Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DAROVACÍ SMLOUVU
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15. Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 23. 6. 2010

Článek 1 - Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je příslib poskytnutí peněžitého daru ve výši 800 000,- Kč
(slovy: osmsettisíckorun českých.). Dárce se zavazuje uhradit tuto částku do
15.7.2010 převodem na bankovní účet obdarovaného č. 3391050227/0100.

Článek 2 – Projevy vůle
1. Dar je dárcem poskytován obdarovanému za podmínky, že předmět daru bude použit
výhradně na organizační zajištění:
a) akce „Endurance day – vytrvalostní závody“, který se uskuteční v prostorách
Hipodromu v Mostě ve dnech 1.10. – 3.10.2010, ve výši 150 000,- Kč
b) dostihového dne „Cena Zimní královny Ústeckého kraje“, který se uskuteční dne
25. 9. 2010 v prostorách Hipodromu v Mostě ve výši 650 000,-Kč
2. Dar je poskytován za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu nařízení Komise (ES) č.
1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu
de minimis (zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 379 dne 28. 12. 2006).
Dárce uzavírá tuto smlouvu na základě následujícího prohlášení příjemce.
Obdarovaný prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy informoval poskytovatele o
všech jím přijatých podporách de minimis dle nařízení Komise (ES) č.1998/2006 ze
dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis
(zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 379 dne 28. 12. 2006).
Jejich objem činí za období posledních tří fiskálních let ..........,- Kč viz příloha č.2.
Dárce na základě takto poskytnutých informací konstatuje, že finanční objem
příjemcem přijatých výše označených podpor de minimis umožňuje poskytnutí daru
uvedeného v této smlouvě v rámci pravidla de minimis.
3. Obdarovaný se zavazuje předat dárci do 1.12 2010 písemnou zprávu a doklady o
použití darovaných finančních prostředků. Pokud je obdarovaný plátcem DPH, který
uplatňuje odpočet DPH na vstupu (tj. při pořízení zdanitelného plnění), mohou být
finanční prostředky poskytnuté podle této smlouvy použity k úhradě části cen zboží
a služeb bez DPH. Obdarovaný se zavazuje použít peněžitý dar v souladu se
zásadami účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.
4. Obdarovaný se zavazuje, že v případě, že do data sjednaného výše čl. 2 odst. 2 této
smlouvy neprokáže použití poskytnutých finančních prostředků pro účely uvedené
v čl. 2. odst. 1 této smlouvy nebo použije pouze jejich část, vrátí je zcela, či jejich
část, na účet dárce, č. ú. 882733379/0800, nejpozději do 1.1.2011.
5. Obdarovaný se zavazuje umožnit dárci nahlédnout do svého účetnictví a dalších
případných podkladů tak, aby bylo možno ověřit věrohodnost účelu daru, způsob a
výši čerpání darovaných finančních prostředků a následně zjistit užití věcí a práv
z daru pořízených.

Článek 3 – Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (dárce), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
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Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích
příloh, není označován za obchodní tajemství. Obdarovaný prohlašuje, že:
a)

b)

Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě
a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě
uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech),
veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.

2. Ústecký kraj tímto potvrzuje, že o poskytnutí finančního daru dle této smlouvy bylo
rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. XX/XZ/2010 ze dne
23.06.2010.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je provedena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž
každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni. K nabytí vlastnictví
k předmětu daru obdarovaným dochází převzetím předmětu daru.

Článek 4 – Podpisy smluvních stran
Dárce i obdarovaný shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují
autentičnost této smlouvy svým podpisem.
V Ústí nad Labem dne ………………………

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje

V Mostě dne………………………….

Miroslav Suchý
předseda představenstva společnosti
Hipodrom Most a.s.
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Ladislav Lála
místopředseda představenstva
společnosti Hipodrom Most a.s.

Přílohy
1. Výpis z obchodního rejstříku
2. Čestné prohlášení o poskytnuté podpoře malého rozsahu („de minimis“)
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Krajský úřad
Číslo dárce:
Číslo obdarovaného:

/2010

DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení § 628 a násl..
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník., ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Dárce
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Aleš Konopásek, vedoucí odboru kanceláře hejtmana Krajského
úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

konopasek.a@kr-ustecky.cz / 475 657 754
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem, č.ú. 882733379/0800

Obdarovaný
Krajská agrární komora Ústeckého kraje
Sídlo:
Mostecká 2580, 43801 Žatec
Korespondenční
Adresa:
Dělnická 33, 434 01 Most – Velebudice
Zastoupený:
František Loudát, předsedou
Kontaktní osoba: František Loudát
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

loudatf@seznam.cz / +420 603 480 659
70914214
CZ 70914214
KB, a.s., Most č. účtu: 35-5578880297/0100

Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES obdarovaného tvoří přílohu č. 1 k
této smlouvě.
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DAROVACÍ SMLOUVU
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15. Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 23. 6. 2010

Článek 1 - Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je příslib poskytnutí peněžitého daru ve výši 500 000,- Kč
(slovy: pětsettisíckorun českých). Dárce se zavazuje uhradit tuto částku do 15. 7.
2010 převodem na bankovní účet obdarovaného č. 35-5578880297/0100.

Článek 2 – Projevy vůle
1. Dar je dárcem poskytován obdarovanému za podmínky, že předmět daru bude použit
výhradně na organizační zajištění akce „Dožínky Ústeckého kraje 2010“, které se
uskuteční dne 11. září 2010 v obci Peruc.
2. Obdarovaný se zavazuje předat dárci do 1.12 2010 písemnou zprávu a doklady o
použití darovaných finančních prostředků. Pokud je obdarovaný plátcem DPH, který
uplatňuje odpočet DPH na vstupu (tj. při pořízení zdanitelného plnění), mohou být
finanční prostředky poskytnuté podle této smlouvy použity k úhradě části cen zboží
a služeb bez DPH. Obdarovaný se zavazuje použít peněžitý dar v souladu se
zásadami účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.
3. Obdarovaný se zavazuje, že v případě, že do data sjednaného výše čl. 2 odst. 2 této
smlouvy neprokáže použití poskytnutých finančních prostředků pro účely uvedené
v čl. 2. odst. 1 této smlouvy nebo použije pouze jejich část, vrátí je zcela, či jejich
část, na účet dárce, č. ú. 882733379/0800, nejpozději do 1.1.2011.
4. Obdarovaný se zavazuje umožnit dárci nahlédnout do svého účetnictví a dalších
případných podkladů tak, aby bylo možno ověřit věrohodnost účelu daru, způsob a
výši čerpání darovaných finančních prostředků a následně zjistit užití věcí a práv
z daru pořízených.

Článek 3 – Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (dárce), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích
příloh, není označován za obchodní tajemství. Obdarovaný prohlašuje, že:
a)

b)

Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě
a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě
uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech),
veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.

2. Ústecký kraj tímto potvrzuje, že o poskytnutí finančního daru dle této smlouvy bylo
rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. X/XX/2010 ze dne
23.6.2010.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
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4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je provedena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž
každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni. K nabytí vlastnictví
k předmětu daru obdarovaným dochází převzetím předmětu daru.

Článek 4 – Podpisy smluvních stran
Dárce i obdarovaný shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují
autentičnost této smlouvy svým podpisem.
V Ústí nad Labem dne ………………………

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje

V Mostě dne………………………….

František Loudát
předseda Krajské agrární komory
Ústeckého kraje

Přílohy
1. Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES
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Krajský úřad
Číslo dárce:
Číslo obdarovaného:

/2010

DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení § 628 a násl..
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník., ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Dárce
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Aleš Konopásek, vedoucí odboru kanceláře hejtmana Krajského
úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

konopasek.a@kr-ustecky.cz / 475 657 754
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem, č.ú. 882733379/0800

Obdarovaný
Česká atletika, s.r.o.
Sídlo:
5. května 9/1323, 140 00 Praha 4
Zastoupený:
Josefem Čechem, jednatelem
Kontaktní osoba: Josef Čech
E-mail/telefon:
josef@ceska-atletika.cz / +420 602 693 100
IČ:
63668157
DIČ:
CZ 63668157
Bank. spojení:
ČSOB, a.s., Praha 4 č. účtu: 153425560/0300
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 37564
Výpis z obchodního rejstříku společnosti tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DAROVACÍ SMLOUVU
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Článek 1 - Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je příslib poskytnutí peněžitého daru ve výši 400 000,- Kč
(slovy: čtyřistatisíckorun českých.). Dárce se zavazuje uhradit tuto částku do 15. 7.
2010 převodem na bankovní účet obdarovaného č. 153425560/0300.

Článek 2 – Projevy vůle
1. Dar je dárcem poskytován obdarovanému za podmínky, že předmět daru bude použit
výhradně na podporu zajištění projektu „Atletika pro děti“ na území Ústeckého kraje.
2. Dar je poskytován za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu nařízení Komise (ES) č.
1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu
de minimis (zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 379 dne 28. 12. 2006).
Dárce uzavírá tuto smlouvu na základě následujícího prohlášení příjemce.
Obdarovaný prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy informoval poskytovatele o
všech jím přijatých podporách de minimis dle nařízení Komise (ES) č.1998/2006 ze
dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis
(zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 379 dne 28. 12. 2006).
Jejich objem činí za období posledních tří fiskálních let ..........,- Kč viz příloha č.2.
Dárce na základě takto poskytnutých informací konstatuje, že finanční objem
příjemcem přijatých výše označených podpor de minimis umožňuje poskytnutí daru
uvedeného v této smlouvě v rámci pravidla de minimis.
3. Obdarovaný se zavazuje předat dárci do 31.12 2010 písemnou zprávu a doklady o
použití darovaných finančních prostředků. Pokud je obdarovaný plátcem DPH, který
uplatňuje odpočet DPH na vstupu (tj. při pořízení zdanitelného plnění), mohou být
finanční prostředky poskytnuté podle této smlouvy použity k úhradě části cen zboží
a služeb bez DPH. Obdarovaný se zavazuje použít peněžitý dar v souladu se
zásadami účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.
4. Obdarovaný se zavazuje, že v případě, že do data sjednaného výše čl. 2 odst. 2 této
smlouvy neprokáže použití poskytnutých finančních prostředků pro účely uvedené
v čl. 2. odst. 1 této smlouvy nebo použije pouze jejich část, vrátí je zcela, či jejich
část, na účet dárce, č. ú. 882733379/0800, nejpozději do 15.1.2011.
5. Obdarovaný se zavazuje umožnit dárci nahlédnout do svého účetnictví a dalších
případných podkladů tak, aby bylo možno ověřit věrohodnost účelu daru, způsob a
výši čerpání darovaných finančních prostředků a následně zjistit užití věcí a práv
z daru pořízených.

Článek 3 – Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (dárce), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích
příloh, není označován za obchodní tajemství. Obdarovaný prohlašuje, že:
a)

Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě
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a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě
uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech),
veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.

2. Ústecký kraj tímto potvrzuje, že o poskytnutí finančního daru dle této smlouvy bylo
rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. XX/XZ/2010 ze dne
23.06.2010.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je provedena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž
každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni. K nabytí vlastnictví
k předmětu daru obdarovaným dochází převzetím předmětu daru.

Článek 4 – Podpisy smluvních stran
Dárce i obdarovaný shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují
autentičnost této smlouvy svým podpisem.
V Ústí nad Labem dne ………………………

V Praze dne………………………….

Josef Čech
jednatel společnosti Česká Atletika, s.r.o.

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje

Přílohy
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1. Výpis z obchodního rejstříku
2. Čestné prohlášení o poskytnuté podpoře malého rozsahu („de minimis“)
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Změny stanov zájmového sdružení právnických osob
„Terezín–město změny, zájmové sdružení právnických osob“
Text článku IX. odst. 4. se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
[Vklad při založení] Vklad do sdružení může být peněžitého nebo nepeněžitého charakteru.
Ústecký kraj se na vkladu podílí částkou 150 000 Kč. Město Terezín se na vkladu podílí
částkou 150 000 Kč.
Ústecký kraj vloží nepeněžitý vklad, kterým je studie proveditelnosti a ekonomické
hodnocení projektu dle požadavků IOP. Výše vkladu odpovídá prokazatelným nákladům na
pořízení nepeněžitého vkladu.
Město Terezín vloží nepeněžitý vklad, kterým je projektová dokumentace revitalizace –
zelené střechy Kavalír 2 (včetně stavebního povolení, závazných stanovisek NPÚ a studie
proveditelnosti), projektová dokumentace rekonstrukce pevnostního a vstupního objektu
Kavalír 2 (včetně stavebního povolení), Studie Centrum obnovy a využití vojenských
pevnostních systémů Retranchement 5 a Studie dělostřelecká kasárna a zbrojnice. Výše
vkladu odpovídá prokazatelným nákladům na pořízení nepeněžitého vkladu.
Peněžitý vklad jsou členové sdružení povinni splatit na účet sdružení do 30 kalendářních dnů
ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zápisu sdružení dle těchto stanov, do registru
sdružení. Nepeněžitý vklad je Ústecký kraj povinen předat sdružení do 31.12.2009.
Nepeněžitý vklad je město Terezín povinno předat sdružení do 31.12.2009.

pʭíloha ʊ. 10 k usnesení ʊ. 16/15Z/2010

příloha č. 11 k usnesení č. 18/15Z/2010

Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Tato pravidla upravují tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtu Ústeckého kraje a
stanoví pravidla hospodaření s finančními prostředky.
(2) Jsou zpracována v souladu zejména s těmito zákony:
a) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
b) Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů
c) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
d) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů
e) Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů
Čl. 2
Nástroje finančního hospodaření – rozpočet a rozpočtový výhled
(1) Finanční hospodaření Ústeckého kraje se řídí jeho ročním rozpočtem a rozpočtovým
výhledem.
(2) Ústecký kraj vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů.
(3) Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem hospodaření sloužícím pro střednědobé
finanční plánování rozvoje hospodářství kraje. Sestavuje se na základě uzavřených
smluvních vztahů a přijatých závazků, Ústecký kraj ho sestavuje zpravidla na 5 let
následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet.
(4) Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o
dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě
realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na
hospodaření kraje po celou dobu trvání závazku.
(5) Rozpočet je finančním plánem, jímž se řídí financování činnosti Ústeckého kraje. Při
zpracování ročního rozpočtu se vychází z rozpočtového výhledu.
(6) Rozpočet se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný. Může být schválen jako přebytkový,
případně jako schodkový v souladu s ust. § 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.
(7) Navrhovaný rozpočet bude splňovat následující atributy :
a) Zabezpečí financování základních činností kraje a organizací jím zřízených.
b) Umožní v oblasti samostatné působnosti směrovat finanční prostředky do hlavních
priorit kraje schválených v průběhu příprav rozpočtu Zastupitelstvem Ústeckého
kraje.
c) Kapitálový rozpočet bude prioritně zaměřen na investice do majetku kraje.
d) Rozpočet vytvoří prostor pro maximální možné čerpání finančních prostředků ze
strukturálních fondů EU a dalších evropských finančních mechanismů.
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e) Maximální pozornost bude věnována rozvojovým investicím (zejména projektům
spolufinancovaným z EU a dalších finančních mechanismů) s cílem podporovat
akce a projekty, které přinesou snižování provozních výdajů případně zvýšení
příjmů.
(8) Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a
použití peněžních fondů, pokud není dále nebo zákonem stanoveno, že probíhají mimo
rozpočet. Mimo rozpočet se uskutečňují peněžní operace týkající se cizích nebo
sdružených prostředků.
(9) Příjmy rozpočtu Ústeckého kraje tvoří zejména:
a) výnosy daní nebo podíly na nich podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém
určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním
fondům ve znění pozdějších předpisů,
b) příjmy ze správní činnosti včetně příjmů z výkonů státní správy, k nimž je kraj
pověřen podle zvláštních zákonů - zejména správní poplatky a příjmy z vybraných
pokut uložených v pravomoci kraje,
c) příjmy z výsledků vlastní činnosti,
d) přijaté peněžité dary a příspěvky,
e) prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy, např. z jimi
ukládaných pokut a jiných peněžních odvodů a sankcí, jestliže jsou podle
zvláštních zákonů příjmem kraje,
f) příjmy z prodeje vlastního majetku a majetkových práv,
g) dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů,
h) jiné příjmy, které podle zvláštních zákonů patří do příjmů kraje.
(10) Z rozpočtu kraje se hradí zejména:
a) výdaje na činnost orgánů kraje v jeho samostatné působnosti, zejména výdaje
spojené s péčí o vlastní majetek a jeho rozvoj, včetně poskytování provozních
příspěvků příspěvkovým organizacím
b) závazky vyplývající pro kraj z uzavřených smluvních vztahů v jeho hospodaření,
c) závazky vyplývající pro kraj z plnění povinností uložených zvláštními právními
předpisy,
d) výdaje spojené s výkonem státní správy, ke kterým je kraj pověřen zvláštními
právními předpisy,
e) dotace do rozpočtů obcí v kraji a jimi zřízených organizací,
f) dotace Regionální radě regionu soudržnosti podle zákona č. 248/2000 Sb., o
podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů,
g) úhrada úroků a splátek přijatých úvěrů
h) závazky přijaté v rámci spolupráce s jinými územními celky nebo s dalšími
subjekty, včetně příspěvků na společnou činnost,
i)

výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti a na podporu
soukromého podnikání prospěšného pro kraj,
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j)

jiné výdaje uskutečněné v rámci působnosti kraje, včetně darů a příspěvků na
sociální nebo jiné humanitární účely.
Čl. 3
Sestavení rozpočtu

(1) Rozpočet bude povinně vycházet z aktuálního rozpočtového výhledu Ústeckého kraje
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje (objem výdajů jednotlivých odborů je
nejvýše přípustný), s upřesněním podle v té době známých, případně předpokládaných
změn zákonných předpisů a ekonomických ukazatelů, a dále z údajů z rozpisu platného
státního rozpočtu nebo rozpočtového provizoria, jímž
a)

státní rozpočet určuje své vztahy k rozpočtům krajů,

b)

rozpočet kraje určuje své vztahy k rozpočtům obcí v kraji.

(2) Rozpočet Ústeckého kraje se zpracovává v třídění podle rozpočtové skladby, kterou
stanoví Ministerstvo financí vyhláškou (323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě). Bude
sestaven v porovnání se schváleným a upraveným rozpočtem Ústeckého kraje běžného
roku a skutečným čerpáním k 31. 8. běžného roku.
(3) Při sestavování rozpočtu je třeba postupovat racionálně s cílem maximálně snížit
provozní výdaje a tak vytvořit dostatečný finanční prostor pro spoluúčast v rámci
Evropské unie, evropských finančních mechanismů, modernizaci a rozvoj kraje a jeho
organizací. Jednoznačně je třeba preferovat vícezdrojové financování (EU, státní
rozpočet, obecní rozpočty, rozpočet zřizovatele, soukromé prostředky) a tím dosáhnout
efektivnějšího využití finančních prostředků kraje.
(4) Návrh rozpočtu příjmů a běžných výdajů předkládají a zodpovídají za něj jednotlivé
odbory krajského úřadu (příkazci). Návrh kapitálových výdajů předkládají a
zodpovídají za něj odbor investiční (vyjma fondů) a jednotliví správci fondů. Za
zpracování návrhu rozpočtu jako celku a jeho předložení k projednání v orgánech kraje
zodpovídá odbor ekonomický.
(5) Návrh rozpočtu peněžních fondů předkládají jednotliví správci fondů v členění podle
rozpočtové skladby včetně žádosti o příděl z rozpočtu kraje. Vlastní podíl u všech
projektů kraje spolufinancovaných z EU a dalších evropských finančních mechanismů
včetně nezpůsobilých výdajů bude zajištěn z rozpočtu kraje z Fondu rozvoje Ústeckého
kraje. Profinancování individuálních projektů kraje může být řešeno prostřednictvím
klubového úvěru (úvěrového rámce).
(6) Veškeré požadavky předkládané do návrhu rozpočtu musí být řádně podložené
kalkulacemi nebo minimálně odbornými odhady s tím, že za předložený požadavek
nese příslušný předkládající plnou odpovědnost. Kapitálový rozpočet včetně oblasti
fondů bude zpracován jako výčet jednotlivých akcí v jednotlivých oblastech.
(7) Z důvodu objektivizace výdajů je nutné v návrhu vyznačit u jednotlivých výdajových
položek typ výdaje. Tímto způsobem budou jednotlivé běžné i kapitálové výdaje
roztříděny do 3 skupin:
a) obligatorní (výdaje povinné, vyplývající ze zákonů, případně jiných právních
norem, smluvních závazků apod., jejichž plnění je závazné)
b) fakultativní (výdaje nepovinné, dobrovolné):
1. výdaje na udržení stávajícího stavu,
2. výdaje související se zvyšováním standardu.
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(8) Současně s rozpočtem ve formě tabulky bude každým odborem předložen komentář ke
zpracovanému návrhu rozpočtu (včetně příjmové oblasti) spolu se stanovením priorit
jednotlivých výdajových požadavků. Komentář bude zejména obsahovat bližší
vymezení předložených obligatorních výdajů (včetně odkazu na příslušnou právní
normu nebo právní vztah).
(9) Poskytování dotací a podpor bude v návrhu rozpočtu vycházet z možností rozpočtu
kraje v návaznosti na schválené priority Ústeckého kraje pro příslušný rok a bude
respektovat záměr kraje soustředit veškeré volné prostředky na financování spoluúčasti
kraje v rámci projektů Evropské unie a dalších finančních mechanismů. Návrh rozpočtu
na dotační programy a finanční podpory kraje předkládá administrující odbor, do jehož
rozpočtu bude podpora začleněna.
(10) Centrální rezerva kraje minimálně ve výši 1 % z celkových vlastních příjmů kraje (třída
1 – 3), bude zařazena do rozpočtu odboru ekonomického. O použití rezervy během roku
rozhoduje Rada Ústeckého kraje.
(11) Při přípravě rozpočtu kapitálových výdajů a velké údržby je nutné dodržet aktuální
„Zásady pro předkládání a schvalování stavebních akcí v oblasti investic a velké údržby
na nemovitém majetku Ústeckého kraje“ schválené Radou Ústeckého kraje.
(12) Zdrojem krytí kapitálových výdajů bude vyjma kapitálových příjmů přebytek
provozního rozpočtu.
(13) Návrh rozpočtu peněžních fondů předloží správce fondu včetně žádosti o příděl
z rozpočtu kraje.
(14) Podrobný způsob předložení návrhu rozpočtu včetně jeho projednání je předmětem
příloh Postup sestavení návrhu rozpočtu a Harmonogram zpracování návrhu rozpočtu,
které budou na příslušný rok schvalovány Radou Ústeckého kraje.
Čl. 4
Schvalovací proces
(1) Orgány kraje projednávají rozpočet při jeho schvalování v třídění podle rozpočtové
skladby tak, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné ukazatele, jimiž se mají
povinně řídit:
a) výkonné orgány Ústeckého kraje při hospodaření podle rozpočtu,
b) právnické osoby zřízené nebo založené krajem při svém hospodaření,
c) další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu kraje.
(2) Zastupitelstvo Ústeckého kraje
a) schválí:
1. hlavní priority rozpočtu Ústeckého kraje v samostatné působnosti,
2. celkový objem rozpočtu,
3. celkové objemy výdajů podle jednotlivých odborů,
4. závazné ukazatele k příjemcům dotací nebo příspěvků z rozpočtu Ústeckého
kraje (v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů),
5. příděly z rozpočtu do peněžních fondů Ústeckého kraje,
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b) vezme na vědomí objem finančních prostředků účelově určených na
spolufinancování programů nebo projektů Evropské unie a ostatních finančních
mechanismů (v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).
(3) Rada Ústeckého kraje v rámci projednávání rozpočtu schválí:
a) Postup sestavení návrhu rozpočtu a Harmonogram zpracování návrhu
rozpočtu,
b) závazné ukazatele příspěvkových organizací kraje jako zřizovatel,
c) závazné ukazatele krajského úřadu,
d) závazné ukazatele k příjemcům dotací nebo příspěvků z rozpočtu Ústeckého
kraje (v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích).
(4) Závazné ukazatele Krajského úřadu Ústeckého kraje:
Rada Ústeckého kraje stanoví závazné ukazatele dle ust. § 59 odst. 1 písm. b) zákona č.
129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů:
a) počet zaměstnanců Ústeckého kraje zařazených do krajského úřadu a do
zvláštních orgánů kraje,
b) objem prostředků na platy těchto zaměstnanců.
Návrh na stanovení závazných ukazatelů předloží ekonomickému odboru v rámci
projednávání rozpočtu odbor kanceláře ředitele.
(5) Návrh rozpočtu bude nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v
zastupitelstvu zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu na úřední desce a v
elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Připomínky k návrhu
rozpočtu mohou občané Ústeckého kraje uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při
jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém bude návrh rozpočtu
projednáván.
(6) Po schválení rozpočtu v zastupitelstvu kraje se jeho rozpis tj. členění podle podrobné
rozpočtové skladby provádí neprodleně. Součástí rozpisu rozpočtu je sdělení závazných
ukazatelů rozpočtu těm subjektům, které jsou povinny se jimi řídit.
(7) Nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové
hospodaření Ústeckého kraje v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového
provizoria. Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti
hospodaření na vlastní úrovni i na úrovni nižších stupňů rozpočtové soustavy a u
právnických osob financovaných z krajského rozpočtu stanoví zastupitelstvo kraje.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají
příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
Čl. 5
Rozpočet během roku
(1) Rozpočet Ústeckého kraje může být po jeho schválení změněn z důvodu:
a) organizačních změn – změny v organizační struktuře,
b) metodických změn – změny právních předpisů,
c) věcných změn – změny objektivně působících skutečností.
(2) Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, která se evidují podle časové
posloupnosti. Rozpočtovým opatřením je:
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a) přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje
navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl
celkových příjmů a výdajů,
b) použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem
nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu,
c) vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním
rozpočtových příjmů – celkový objem rozpočtu se snižuje.
(3) Rozpočtová opatření včetně změn rozpočtu jsou předkládány vedoucími odborů
(příkazci) ekonomickému odboru, aby mohly být zahrnuty do rozpočtu během roku.
(4) Výdajová stránka rozpočtu Ústeckého kraje je zastupitelstvem schválena pro jednotlivé
odbory pouze jako celkový objem rozpočtu odboru. Z toho vyplývá, že změny rozpočtu
odborů mohou probíhat těmito způsoby:
a) rozpočtová opatření – navýšením, případně snížením celkového objemu rozpočtu
odboru včetně přesunů mezi rozpočty jednotlivých odborů. Rozpočtová opatření
schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění
pozdějších předpisů, Rada Ústeckého kraje v rozsahu svěřeném Zastupitelstvem
Ústeckého kraje (viz usnesení č. 28/9Z/2005 ze dne 21. 12. 2005),
b) přesuny v rámci rozpočtu odboru jsou v kompetenci jednotlivých vedoucích
odborů (příkazců) vyjma odstavce 3 c),
c) přesuny finančních prostředků v rámci investičního odboru mezi oblastmi budou
provedeny po předchozím souhlasu svodných politiků daných oblastí.
(5) Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, jde-li o změny ve finančních vztazích k
jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí
nebezpečí vzniku rozpočtového schodku.
(6) Případnému zařazení nových investičních akcí (nejen stavebních) do rozpočtu během
roku bude předcházet následující:
− do výše 5 mil. Kč (vč. DPH) odsouhlasení záměru náměstkem a zástupcem
hejtmanky současně se svodným politikem dané oblasti,
− nad 5 mil. Kč (vč. DPH) schválení záměru Radou Ústeckého kraje.
(7) Nahodilé příjmy jsou v průběhu roku zahrnovány do rozpočtu na základě rozpočtového
opatření předloženého vedoucím odboru (příkazcem), který za ně věcně odpovídá. Tyto
prostředky jsou převáděny do centrální rezervy ekonomického odboru.
(8) Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah
příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu Regionální rady regionu
soudržnosti a k Národnímu fondu; jde-li o příspěvkovou organizaci zřízenou obcí, též k
rozpočtu kraje (§ 28, odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)
(9) Ústecký kraj uskutečňuje své finanční hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem
a po celý rozpočtový rok vykonává kontrolu svého hospodaření podle zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
(10) Ústecký kraj vykonává kontrolu hospodaření jím zřízených nebo založených
právnických osob.

6

příloha č. 11 k usnesení č. 18/15Z/2010
(11) Zasmluvněné rozpočtové prostředky kraje nevyužité do konce roku nepropadají, ale
převádějí se do dalšího roku za stejným účelem. Převod se týká neprofinancovaných
investičních akcí včetně velké údržby a projektů.
(12) Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních
prostředků poskytnutých z rozpočtu kraje. Porušení rozpočtové kázně je řešeno
v souladu se směrnicí S – 4/2009 Postup orgánů Ústeckého kraje při porušení
rozpočtové kázně u příjemce peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu Ústeckého
kraje.
Čl. 6
Závěrečný účet
(1) Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření Ústeckého kraje
souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu.
(2) V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném
členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších
finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu,
aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření Ústeckého kraje a jím zřízených nebo
založených právnických osob.
(3) Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,
rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k
hospodaření dalších osob.
(4) Ústecký kraj je povinen dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok
podle § 20 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvem financí ČR. Přezkoumání hospodaření upravuje zákon č. 420/2004 Sb., o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí ve znění pozdějších předpisů. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je
součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech Ústeckého kraje.
(5) Návrh závěrečného účtu Ústeckého kraje musí být nejméně po dobu 15 dnů přede dnem
jeho projednání v zastupitelstvu zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu
na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě
stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém bude
návrh závěrečného účtu projednáván.
(6) Projednání závěrečného účtu Ústeckého kraje se uzavírá vyjádřením:
a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo
b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme kraj opatření potřebná k nápravě
zjištěných chyb a nedostatků; přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým
jednáním způsobily Ústeckému kraji škodu.
Čl. 7
Poskytování a přijímání dotací, příspěvků a darů
(1) Dotace nebo příspěvky poskytované z vlastních prostředků kraje (samostatná
působnost):
a) Postup uvolnění finanční prostředků je dán zákony č. 129/2000 Sb., o krajích, ve
znění pozdějších předpisů a 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
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rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle zdroje dotací (rozpočet nebo
peněžní fondy) buď aktuálními Zásadami pro poskytování účelových finančních
prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje schválenými Zastupitelstvem Ústeckého
kraje nebo aktuálními zásadami upravujícími použití finančních prostředků
z jednotlivých peněžních fondů. Za splnění všech podmínek uvedených ve výše
citovaných zákonech a Zásadách kraje zodpovídá odbor (příkazce), který dotační
program realizuje.
b) Ústecký kraj může také stanovit časovou použitelnost dotací nebo příspěvků ze
svého rozpočtu jejich příjemcům, a to zpravidla na období do konce rozpočtového
roku nebo i do pozdějšího termínu, jestliže to odpovídá účelu poskytnutých
peněžních prostředků.
Přijaté dotace určené k dalšímu rozdělení
(2) Dotace, které probíhají mimo rozpočet kraje
Jedná se o zprostředkovaný finanční vztah kraj – obce v oblasti státní správy nebo
poskytování dotací obcím, příspěvkovým organizacím, nestátním neziskovým
organizacím atd. v rámci zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění
pozdějších předpisů. Jde o dotace, u kterých objem, účel a konkrétního příjemce stanoví
státní orgány. Prochází pouze přes účet kraje v rámci přenesené působnosti bez
schvalovacího procesu.
(3) Dotace zahrnované do rozpočtu kraje:
a) dotace, u kterých objem, účel a konkrétního příjemce stanoví státní orgány – věcně
příslušný odbor zodpovídá za administraci včetně žádosti o rozpočtové opatření
b) dotace je ze státních orgánů přidělena v celkovém objemu a kraj ji přerozděluje:
1. ze státního orgánu je dána jednoznačná metodika rozdělení dotace věcně příslušný odbor zodpovídá za administraci včetně žádosti o
rozpočtové opatření
2. ze státního orgánu není dána jednoznačná metodika rozdělení dotace věcně příslušný odbor zodpovídá za administraci v souladu se zákony a
postupy Ústeckého kraje včetně žádosti o rozpočtové opatření.
(4) Dary či příspěvky, které Ústecký kraj přijímá na základě uzavřených smluv – věcně
příslušný odbor zodpovídá za administraci včetně žádosti o rozpočtové opatření.
(5) Obecný postup Ústeckého kraje při schvalování použití finančních prostředků
a) Finanční komise,
b) Rada Ústeckého kraje,
c) Zastupitelstvo Ústeckého kraje
Čl. 8
Peněžní fondy Ústeckého kraje
(1)

Ústecký kraj může zřizovat peněžní fondy, a to pro konkrétní účely anebo bez
účelového určení.

(2)

Hospodaření s peněžními fondy probíhá v souladu se zásadami pro použití
jednotlivých peněžních fondů schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje.

(3)

Zastupitelstvem Ústeckého kraje byly zřízeny tyto peněžní fondy:
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a) Fond hejtmanky Ústeckého kraje,
b) Fond rozvoje Ústeckého kraje,
c) Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje,
d) Fond obnovy Ústeckého kraje,
e) Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje,
f) Fond zaměstnavatele.
(4)

Účelem Fondu hejtmanky Ústeckého kraje je financování obecně prospěšné činnosti
na území Ústeckého kraje:
a) podpora akcí regionálního významu,
b) podpora činnosti NNO na území kraje,
c) řešení ekologických škod v rámci odstraňování starých ekologických zátěží
vzniklých těžbou,
d) podpora mimořádných nebo významných událostí.
Správcem Fondu hejtmanky Ústeckého kraje je odbor strategie, přípravy a realizace
projektů.

(5)

Účelem Fondu rozvoje Ústeckého kraje je realizace Programu rozvoje Ústeckého kraje
a realizace Strategie rozvoje kultury a památkové péče včetně financování
rozvojových projektů Ústeckého kraje spolufinancovaných z EU a jiných finančních
mechanismů. Správcem Fondu rozvoje Ústeckého kraje je odbor regionálního rozvoje.

(6)

Účelem Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje je podpora výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury Ústeckého kraje včetně její projektové přípravy.
Správcem Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje je odbor životního prostředí a
zemědělství.

(7)

Účelem Fondu obnovy Ústeckého kraje je obnova území Ústeckého kraje postiženého
povodní případně jinou přírodní katastrofou. Správcem Fondu obnovy Ústeckého kraje
je odbor investiční.

(8)

Účelem Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje je financování opatření a
činností souvisejících s krizovou situací nebo mimořádnou událostí a odstraňování
jejich následků. Správcem Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje je odbor
kancelář hejtmana.

(9)

Účelem Fondu zaměstnavatele je zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb
zaměstnanců v pracovním poměru. Správcem Fondu zaměstnavatele je odbor kancelář
ředitele.
Čl. 9
Organizace Ústeckého kraje

(1) Ústecký kraj ve své pravomoci k plnění svých úkolů, zejména k hospodářskému
využívání svého majetku a k zabezpečení veřejně prospěšných činností:
a) zřizuje příspěvkové organizace jako právnické osoby, které zpravidla ve své
činnosti nevytvářejí zisk,

9
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b) zakládá obchodní společnosti - akciové společnosti a společnosti s ručením
omezeným v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů,
c) zřizuje veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných
výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Ústecký kraj je spolu s jinými osobami účastníkem (společníkem) na činnostech jiných
osob, zejména obchodních společností nebo obecně prospěšných společností a
zájmových sdružení právnických osob, na jejichž činnosti se může podílet svým
majetkem včetně peněžních prostředků.
(3) Příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Zřizování, změny a zrušení příspěvkových organizací a jejich finanční hospodaření
probíhá zejména v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 129/2009 Sb., o krajích
ve znění vedlejších předpisů a dále těmito směrnicemi Ústeckého kraje:
S-4/2006 Směrnice pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací, zřizovaných
Ústeckým krajem
S-20/2006 Zásady závazného postupu při zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem
a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi
S-1/2010

Pravidla pro tvorbu a provádění změn zřizovacích listin příspěvkových
organizací Ústeckého kraje

S-2/2010 Směrnice, kterou se upravuje postup při správě pohledávek Ústeckého kraje a
příspěvkových organizací Ústeckého kraje
Sestavení finančních plánů včetně odpisového plánu a stanovení závazných ukazatelů
příspěvkových organizací se řídí Metodikou zpracování finančních plánů příspěvkových
organizací Ústeckého kraje na příslušný rok schválenou Radou Ústeckého kraje.
Čl. 10
Závěrečná ustanovení
(1) Výjimku z těchto pravidel schvaluje Zastupitelstvo Ústeckého kraje.
(2) Tato pravidla nabývají účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje.
(3) Tato pravidla byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ...../....Z/2010
ze dne 23. 6. 2010.

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje

10

příloha č. 12 k usnesení č. 19/15Z/2010

Návrh rozpočtového výhledu Ústeckého kraje na období 2011 - 2015
Rekapitulace před vybilancováním příjmů a výdajů
v mil. Kč
Schválený
navýšení v
rozpočet
%
2010

č.ř.

rok

navýšení v
%

2011

rok

navýšení v
%

2012

rok

navýšení v
%

2013

rok

navýšení v
%

2014

rok

2015

1 ZDROJE

12 686

1,0

12 817

-8,8

11 692

-7,5

10 817

0,7

10 897

0,7

10 974

2 Příjmy

12 441

1,8

12 667

-1,5

12 480

-7,1

11 589

-4,5

11 068

0,7

11 142

3
4

10 748
1 693

1,5

-0,3

-91,0

11 011
57

0,7

-60,5

10 953
636

0,5

-8,5

10 871
1 609

0,8

3,8

10 909
1 758

-1,8

11 086
56

245

-38,8

150

-625,3

-788

-2,0

-772

-77,8

-171

-1,8

-168

1 234
543
-140

37,5

0,0

0
0
-168

x

0,0

0
0
-168

x

20,0

0
0
-168

x

0,0

1 697
297
-140

-100,0

-45,3

0,0

0
0
-168

-1 392

22,4

-1 704

-28,0

-1 227

-100,0

0

x

0

x

0

0

x

0

x

975

-100,0

0

x

0

x

0

0

x

0

x

-368

x

-604

-99,5

-3

-100,0

0

12 VÝDAJE

12 686

1,0

12 817

-8,8

11 692

-7,5

10 817

0,7

10 897

0,7

10 974

13
14

10 035
2 651

0,6

6,7

10 275
622

0,4

-62,4

10 234
583

0,4

-43,1

10 142
1 550

0,9

2,8

10 093
2 724

0,5

5,9

10 315
659

0

x

0

x

0

x

0

x

0

x

0

běžné příjmy
kapitálové příjmy

5 Financování
6
7
8
9
10
11

klubový úvěr (úvěrový rámec)
investiční úvěr
splátky jistiny úvěrů
splátky jistiny klubového úvěru
(úvěrového rámce)
další potřeba financování
evropských projektů
splátky jistiny další potřeby
financování evropských
projektů
běžné výdaje
kapitálové výdaje

15 ROZDÍL: ZDROJE - VÝDAJE

- zdrojem profinancování již není stávající klubový úvěr (úvěrový rámec)
V Ústí nad Labem 14. 6.2010
zpracoval ekonomický odbor

-100,0

x

x

x
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Návrh rozpočtového výhledu Ústeckého kraje na období 2011 - 2015
Příjmy
v mil. Kč
č.ř.

Věcný obsah

Schválený
navýšení v
rozpočet
%

2010

rok

navýšení v
%

2011

rok

navýšení v
%

2012

rok

navýšení v
%

2013

rok

navýšení v
%

2014

rok

2015

1 Příjmy celkem

12 441

1,8

12 667

-1,5

12 480

-7,1

11 589

-4,5

11 068

0,7

11 142

2 Daňové příjmy

3 496

2,9

3 596

1,0

3 632

2,0

3 705

2,0

3 779

2,0

3 854

daně
správní poplatky

3 494
2

2,9

1,0

0,0

3 777
2

2,0

0,0

3 703
2

2,0

0,0

3 630
2

2,0

0,0

3 594
2

0,0

3 852
2

5 Nedaňové příjmy

280

20,0

336

-28,3

241

0,0

241

0,4

242

-0,8

240

45

0,0

45

0,0

45

0,0

45

0,0

45

0,0

45

200

27,0

254

-37,4

159

0,0

159

0,0

159

0,0

159

31

-3,2

30

0,0

30

0,0

30

3,3

31

0,0

31

4

75,0

7

0,0

7

0,0

7

0,0

7

-28,6

5

331

-75,8

80

-28,8

57

-1,8

56

0,0

56

0,0

56

6
275

0,0

6
24

0,0

x

6
0

0,0

-100,0

6
0

0,0

-95,8

6
1

0,0

-91,3

x

6
0

50

0,0

50

0,0

50

0,0

50

0,0

50

0,0

50

14 Přijaté transfery

8 334

3,9

8 655

-1,2

8 550

-11,3

7 587

-7,9

6 991

0,0

6 992

15

neinvestiční

6 972

0,1

6 977

0,3

6 998

0,1

7 007

-0,2

6 990

0,0

6 992

16

příspěvek na výkon státní správy

100

1,0

101

2,0

103

31,1

135

2,2

138

1,4

140

17

transfer MŠMT na přímé náklady obecních,
krajských a soukromých škol *

6 624

0,0

6 624

0,0

6 624

0,0

6 624

0,0

6 624

0,0

6 624

18

transfer MD na ztrátu dopravce z provozu
veřejné osobní drážní dopravy

218

0,9

220

0,9

222

0,9

224

0,9

226

0,9

228

19

transfery jako spolupodíl projektů

30

6,7

32

53,1

49

-51,0

24

-91,7

2

-100,0

0

3
4
6
7
8
9

poplatky za využívání přírodních zdrojů
odvod z investičních fondů příspěvkových
organizací
příjmy z úroků
ostatní

pronájmy, sankce, dar
Spolchemie

10 Kapitálové příjmy
11
12

prodej pozemků
prodej majetku

13

příspěvky a dary

SPZ Triangle
dar Severočeské doly a.s.
a dar Nadace ČEZ

2
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č.ř.

Věcný obsah

Schválený
navýšení v
rozpočet
%

2010

rok

navýšení v
%

2011

rok

navýšení v
%

2012

rok

navýšení v
%

2013

rok

navýšení v
%

2014

rok

2015

20

investiční

1 362

23,2

1 678

-7,5

1 552

-62,6

580

-99,8

1

-100,0

0

21

transfery jako spolupodíl projektů
transfery na výkupy pozemků pod silnicemi
II. a III. tříd

1 362

22,8

1 672

-7,5

1 546

-62,5

580

-99,8

1

-100,0

0

0

x

6

0,0

6

-100,0

0

x

0

x

0

22

přímé náklady na vzdělávání regionálního školství (školy obecní, krajské, soukromé) jsou v celém výhledu uvažovány ve výši schváleného rozpočtu 2010 z důvodu
srovnatelnosti celkových objemů

*

Financování

č.ř.

Věcný obsah

Schválený
navýšení v
rozpočet
%

2010
1 Financování celkem
2
3
4
5
6
7

klubový úvěr (úvěrový rámec)
investiční úvěr
splátky jistiny úvěrů
splátky jistiny klubového úvěru (úvěrového
rámce)
další potřeba financování evropských
projektů
splátky jistiny další potřeby financování
evropských projektů

1 Zdroje celkem

rok

navýšení v
%

2011

rok

2012

navýšení v
%

rok

navýšení v
%

2013

rok

navýšení v
%

2014

rok

2015

245

-38,8

150

-625,3

-788

-2,0

-772

-77,8

-171

-1,8

-168

1 234
543
-140

37,5

0,0

0
0
-168

x

0,0

0
0
-168

x

20,0

0
0
-168

x

0,0

1 697
297
-140

-100,0

-45,3

0,0

0
0
-168

-1 392

22,4

-1 704

-28,0

-1 227

-100,0

0

x

0

x

0

0

x

0

x

975

-100,0

0

x

0

x

0

0

x

0

x

-368

64,1

-604

-99,5

-3

-100,0

0

12 686

1,0

12 817

-8,8

11 692

-7,5

10 817

0,7

10 897

0,7

10 974

-100,0

x

x

x

- zdrojem profinancování již není stávající klubový úvěr (úvěrový rámec)
V Ústí nad Labem 14. 6.2010
zpracoval ekonomický odbor
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Návrh rozpočtového výhledu Ústeckého kraje na období 2011 - 2015
Běžné výdaje
v mil. Kč
Název/ typ
výdaje

č.ř.

Věcný obsah

1 Běžné výdaje celkem

Schválený
rozpočet
2010

navýšení v
%

10 035

0,6

10 093

0,5

10 142

0,9

10 234

0,4

10 275

0,4

10 315

rok 2011

navýšení v
%

rok 2012

navýšení
v%

navýšení v
%

rok 2013

rok 2014

navýšení v
%

rok 2015

2

příspěvek PO

1 422

8,6

1 544

1,5

1 567

4,3

1 635

1,5

1 660

1,7

1 688

3

obligatorní výdaje

8 228

0,3

8 251

0,1

8 261

0,1

8 272

0,1

8 281

0,2

8 294

4

fakultativní výdaje

150

-18,7

122

7,4

131

46,6

192

2,1

196

-0,5

195

5

finanční podpory

153

-31,4

105

7,6

113

0,0

113

0,0

113

0,0

113

6

fondy

82

-13,4

71

-1,4

70

-68,6

22

13,6

25

0,0

25

81

-3,7

78

2,6

80

5,0

84

2,4

86

0,0

86

8

činnost zastupitelstva odměny a povinné odvody,
obligatorní
transfer RRRS Severozápad,
výdaje
zastoupení v Bruselu, krajské
noviny, IZS

63

0,0

63

0,0

63

4,8

66

0,0

66

4,5

69

9

činnost zastupitelstva fakultativní
vybavení, kancelářské
výdaje
potřeby, ostatní služby

16

-12,5

14

0,0

14

0,0

14

14,3

16

-18,8

13

2

-100,0

0

x

2

0,0

2

0,0

2

0,0

2

0
268

x

1
266

0,0

1,8

2
281

0,0

1,8

2
276

0,0

1,9

1
271

100,0

-0,7

1,8

2
286

251

0,0

251

1,2

254

2,0

259

1,9

264

1,9

269

12

-16,7

10

20,0

12

0,0

12

0,0

12

0,0

12

5

0,0

5

0,0

5

0,0

5

0,0

5

0,0

5

7 Kancelář hejtmana

10
11

finanční
příspěvek jednotkám SDH
podpory
obcí
Fond pro mimořádné události ÚK

12 Kancelář ředitele
13

14
15

obligatorní provoz úřadu - platy a povinné
odvody, energie, služby
výdaje
provoz úřadu - materiál,
fakultativní
školení, cestovné, ostatní
výdaje
služby
Fond zaměstnavatele
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č.ř.

Název/ typ
výdaje

Věcný obsah

16 Odbor ekonomický

Schválený
rozpočet
2010

navýšení v
%

117

4,3

122

-0,8

121

-6,6

113

-7,1

105

-7,6

97

21

-4,8

20

0,0

20

0,0

20

0,0

20

0,0

20

1

0,0

1

0,0

1

0,0

1

0,0

1

0,0

1

rok 2011

navýšení v
%

rok 2012

navýšení
v%

navýšení v
%

rok 2013

rok 2014

navýšení v
%

rok 2015

17

obligatorní daně, ekonomické
výdaje
poradenství

18

fakultativní
daňové a účetní poradenství
výdaje

19

splátky úroků z úvěrů

27

51,9

41

0,0

41

-22,0

32

-28,1

23

-39,1

14

20

centrální rezerva včetně rezervy na propad
dotace MPSV

68

-11,8

60

-1,7

59

1,7

60

1,7

61

1,6

62

16

0,0

16

0,0

16

0,0

16

0,0

16

0,0

16

15

6,7

16

0,0

16

0,0

16

0,0

16

0,0

16

1

-100,0

0

x

0

31
11

0,0

31
11

0,0

0,0

31
10

0,0

0,0

31
10

0,0

-9,1

31
10

0,0

0,0

0,0

31
10

20

0,0

20

5,0

21

0,0

21

0,0

21

0,0

21

5

0,0

5

0,0

5

0,0

5

0,0

5

0,0

5

5

0,0

5

0,0

5

0,0

5

0,0

5

0,0

5

72

-18,1

59

0,0

59

-81,4

11

18,2

13

7,7

14

21 Odbor informatiky a organizačních věcí
22
23

obligatorní aktivní prvky a servery,
výdaje
výpočetní technika
fakultativní
notebooky, periferní zařízení
výdaje

24 Odbor majetkový
příspěvek zřizovatele PO
obligatorní
26
pojištění, údržba SPZ Triangle
výdaje
27 Odbor legislativně - právní
25

28

obligatorní
právní služby
výdaje

29 Odbor regionálního rozvoje

0

x

0

x

0

x

30

fakultativní prezentace ÚK na veletrzích a
výdaje
propagační materiály

6

0,0

6

0,0

6

16,7

7

0,0

7

0,0

7

31

finanční
podpory

dotace na turistické a lyžařské
značení, podpora
destinačních managementů

2

-50,0

1

100,0

2

0,0

2

0,0

2

0,0

2
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č.ř.

Název/ typ
výdaje

Program obnovy venkova,
Program obnovy kulturních
památek

32
33

Fond
rozvoje ÚK evropské projekty

34
35
36

Věcný obsah

úroky z klubového úvěru
Odbor územního plánování a stavebního
řádu
obligatorní zpracování územně
výdaje
plánovacích podkladů

37 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
38 příspěvek zřizovatele PO - NN
příspěvek zřizovatele PO - havárie,
39
hygienické výměry
přímé náklady na vzdělávání regionálního
40
školství*
udržitelnost projektu
Revitalizace dětských hřišť

Schválený
rozpočet
2010

navýšení v
%

13

0,0

13

69,2

22

-90,9

2

50,0

3

33,3

4

6

50,0

9

-55,6

4

-100,0

0

x

1

0,0

1

45

-33,3

30

-16,7

25

-100,0

0

x

0

x

0

2

0,0

2

0,0

2

0,0

2

0,0

2

0,0

2

2

0,0

2

0,0

2

0,0

2

0,0

2

0,0

2

7 088
408

1,1

-0,2

0,8

7 159
479

0,1

0,8

7 155
475

0,1

4,9

7 151
471

0,1

10,0

7 167
449

1,0

7 165
484

0

x

45

-100,0

0

x

0

x

0

x

0

6 624

0,0

6 624

0,0

6 624

0,0

6 624

0,0

6 624

0,0

6 624

0

x

0

x

0

x

0

x

0

x

1

rok 2011

navýšení v
%

rok 2012

navýšení
v%

navýšení v
%

rok 2013

rok 2014

navýšení v
%

rok 2015

41

obligatorní
výdaje

42

fakultativní program páteřních škol,
výdaje
prevence soc.-patolog. jevů

14

-50,0

7

100,0

14

0,0

14

0,0

14

0,0

14

43

finanční
podpory

42

0,0

42

0,0

42

0,0

42

0,0

42

0,0

42

167
145

0,6

3,6

1,9

179
157

3,4

1,3

176
154

1,7

4,1

174
152

1,1

0,7

168
146

3,2

185
162

5

0,0

5

0,0

5

0,0

5

0,0

5

20,0

6

17

0,0

17

0,0

17

0,0

17

0,0

17

0,0

17

Sport a volný čas, motivační
programy, stipendia, PAŽIT

44 Odbor kultury a památkové péče
45

příspěvek zřizovatele PO

46

obligatorní
dotace na vědu a výzkum
výdaje

47

finanční
podpory

program podpory reg. kulturní
činnosti, regionální funkce
knihoven, divadla

6
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č.ř.

Název/ typ
výdaje

Věcný obsah

48 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
49

příspěvek zřizovatele PO

50

obligatorní
výkon státní správy
výdaje

51

finanční
podpory

sociální a zdrav. programy,
ambulantní pohotovostní
péče, činnosti nehrazené ze
zdravotního pojištění

52 Odbor dopravy a silničního hospodářsví

Schválený
rozpočet
2010

navýšení v
%

466

-6,9

434

5,5

458

6,3

487

2,7

500

2,6

513

389

3,6

403

4,2

420

6,9

449

2,9

462

2,8

475

3

33,3

4

0,0

4

0,0

4

0,0

4

0,0

4

74

-63,5

27

25,9

34

0,0

34

0,0

34

0,0

34

1 642

1,9

1 673

2,3

1 711

2,6

1 756

1,0

1 773

1,0

1 790

469

4,5

490

4,9

514

6,4

547

0,9

552

0,9

557

rok 2011

navýšení v
%

rok 2012

navýšení
v%

navýšení v
%

rok 2013

rok 2014

navýšení v
%

rok 2015

53

příspěvek zřizovatele PO

54

obligatorní dopravní územní obslužnost,
výdaje
právní služby, monitoring

1 173

0,9

1 183

1,2

1 197

1,0

1 209

1,0

1 221

1,0

1 233

55 Odbor životního prostředí a zemědělství

39

0,0

39

0,0

39

0,0

39

2,6

40

0,0

40

56

péče o zvláště chráněná
obligatorní
území a přírodní parky ÚK,
výdaje
plán odpad. hospodářství

6

0,0

6

16,7

7

0,0

7

14,3

8

0,0

8

57

fakultativní
posudky, rozbory a analýzy
výdaje

4

-50,0

2

50,0

3

0,0

3

0,0

3

0,0

3

58

finanční
podpory

16

12,5

18

-11,1

16

0,0

16

0,0

16

0,0

16

59

Fond vodního hospodářství ÚK - vratky
přeplatků

13

0,0

13

0,0

13

0,0

13

0,0

13

0,0

13

23

-8,7

21

-42,9

12

425,0

63

3,2

65

-1,5

64

61

DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ
obligatorní Dlažkovice - oprava střešní
výdaje
krytiny, okapů a výměna
výplní otvorů

11

-18,2

9

-100,0

0

x

0

x

0

x

0

62

fakultativní havárie, opravy a údržba
výdaje
staveb

12

0,0

12

0,0

12

425,0

63

1,6

64

0,0

64

63

Fond obnovy ÚK

0

x

0

x

0

x

0

x

1

-100,0

0

programy živ. prostředí a
zemědělství, ekologické
hospodaření v lesích

60 Odbor investiční
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č.ř.

Název/ typ
výdaje

Věcný obsah

64 Odbor podpory průmyslu a podnikání
obligatorní SPZ Triangle - poradenství,
výdaje
služby
Odbor strategie, přípravy a realizace
66
projektů
propagace a medializace ÚK ,
fakultativní
konzultace, poradenství,
67
výdaje
analýzy
65

*

Schválený
rozpočet
2010

navýšení v
%

2

0,0

2

0,0

2

0,0

2

0,0

2

0,0

2

2

0,0

2

0,0

2

0,0

2

0,0

2

0,0

2

16

-37,5

10

0,0

10

80,0

18

0,0

18

5,6

19

16

-37,5

10

0,0

10

80,0

18

0,0

18

5,6

19

rok 2011

navýšení v
%

rok 2012

navýšení
v%

navýšení v
%

rok 2013

rok 2014

navýšení v
%

rok 2015

přímé náklady na vzdělávání regionálního školství (školy obecní, krajské, soukromé) jsou v celém výhledu uvažovány ve výši schváleného rozpočtu 2010 z důvodu
srovnatelnosti celkových objemů

V Ústí nad Labem 14. 6.2010
zpracoval ekonomický odbor
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Návrh rozpočtového výhledu Ústeckého kraje na období 2011 - 2015
Kapitálové výdaje
v mil. Kč
č.ř.

Věcný obsah

1 Kapitálové výdaje celkem

Schválený
navýšení v
rozpočet
%
2010

rok 2011

navýšení v
%

rok 2012

navýšení v
%

rok 2013

navýšení v
%

rok 2014

navýšení v
%

rok 2015

2 651

2,8

2 724

-43,1

1 550

-62,4

583

6,7

622

5,9

659

2

obligatorní výdaje

937

-63,4

343

-49,9

172

-68,6

54

-44,4

30

0,0

30

3

fakultativní výdaje

237

44,7

343

-64,1

123

248,8

429

14,7

492

7,5

529

4

fondy

1 473

38,1

2 034

-38,5

1 251

-92,3

96

0,0

96

0,0

96

5

finanční podpory

4

0,0

4

0,0

4

0,0

4

0,0

4

0,0

4

11
10

0,0

9,1

0,0

12
11

0,0

0,0

12
11

0,0

10,0

12
11

0,0

0,0

11
10

0,0

12
11

1

0,0

1

0,0

1

0,0

1

0,0

1

0,0

1

5
5

-80,0

400,0

0,0

5
5

0,0

0,0

5
5

0,0

400,0

5
5

0,0

-80,0

1
1

0,0

5
5

272

-100,0

0

x

20

100,0

40

0,0

40

0,0

40

272

-100,0

0

x

20

100,0

40

0,0

40

0,0

40

34
2

-58,8

0,0

50,0

5
3

0,0

0,0

29
2

-82,8

0,0

14
2

107,1

0,0

14
2

0,0

5
3

software, kopírky, sjednocování
15 fakultativní výdaje ekonomických a personálních
systémů PO

32

-62,5

12

0,0

12

125,0

27

-92,6

2

0,0

2

16 Oblast majetková

75

-60,0

30

-33,3

20

-25,0

15

-33,3

10

0,0

10

40

-25,0

30

-33,3

20

-25,0

15

-33,3

10

0,0

10

35

-100,0

0

x

0

x

0

x

0

x

0

6 Oblast kancelář hejtmana
7 obligatorní výdaje IZS, dotace RRRS
nákup osobních automobilů dle
8 fakultativní výdaje standardů pro obměnu vozového
parku
9 Oblast kancelář ředitele
10 fakultativní výdaje drobná technická zhodnocení
11 Oblast ekonomická
12 fakultativní výdaje

zvýšení základního kapitálu v
Krajské zdravotní, a.s.

13 Oblast informatiky a organizačních věcí
14 obligatorní výdaje obnova serverů

smluvně podložené akce, akce
17 obligatorní výdaje
stavebně připravené
18 fakultativní výdaje

9
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č.ř.

Věcný obsah

Schválený
navýšení v
rozpočet
%
2010

x

10

10,0

9,1

12

0,0

12

-25,1

182

-99,5

1

-100,0

0

x

0

1 697

-42,5

975

-100,0

0

x

0

x

0

0,0

2

0,0

2

0,0

2

0,0

2

0,0

2

2

0,0

2

0,0

2

0,0

2

0,0

2

0,0

2

-39,0

27 investiční dotace od zřizovatele - hygienické výměry

362
0

-63,8

167
0

-6,0

x

154
0

8,4

-100,0

80
0

92,5

x

221
50

157
0

28 obligatorní výdaje smluvně podložené akce

337

-65,6

116

-48,3

60

-66,7

20

-100,0

25

120,0

55

-63,6

20

570,0

134

24,6

167

-6,0

157

30 Oblast kultury a památkové péče

5

460,0

28

-89,3

3

266,7

11

27,3

14

28,6

18

Galerie Benedikta Rejta v
31 obligatorní výdaje Lounech - REKO objektu
Pivovarská 29,30

2

1050,0

23

-100,0

32 fakultativní výdaje akce z dlouhodobého záměru

3

66,7

5

x

3

266,7

11

27,3

14

28,6

18

81
73

2,5

-6,0

24

25,0

30

16,7

35

16,7

78
70

-69,2

-17,8

83
60

8

187,5

23

-65,2

8

200,0

24

25,0

30

16,7

35

13

38,5

18

-66,7

6

116,7

13

30,8

17

5,9

18

7

71,4

12

-100,0

6

0,0

6

0,0

6

116,7

13

30,8

17

5,9

18

39 Oblast dopravy a silničního hospodářsví

260

-1,9

255

-85,5

37

305,4

150

26,7

190

18,9

226

40 obligatorní výdaje smluvně podložené akce

208

-84,1

33

-93,9

2

-100,0

Předfinancování projektů z
úvěrového rámce

24 Oblast územního plánování a stavebního řádu
25 obligatorní výdaje

zpracování územně plánovacích
podkladů

26 Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

29 fakultativní výdaje akce z dlouhodobého záměru

33 Oblast sociálních věcí
34 obligatorní výdaje REKO ÚSP Jiříkov
35 fakultativní výdaje akce z dlouhodobého záměru
36 Oblast zdravotnictví
37 obligatorní výdaje

NNP Ryjice - výstavba nového
léčebného pavilonu (PD)

38 fakultativní výdaje akce z dlouhodobého záměru

127

91,3

243

1 234

37,5

2

rok 2015

11

23

0,0

navýšení v
%

x

evropské projekty

10

rok 2014

x

Fond rozvoje ÚK

-50,0

navýšení v
%

12
0

22

-99,0

x

1 167
0

rok 2013

0,0

Progr. obnovy venkova

20

navýšení v
%

12
0

21

-40,2

x

1 950
0

rok 2012

0,0

20 fakultativní výdaje strategické dokumenty

41,2

navýšení v
%

12
0

19 Oblast regionálního rozvoje

1 381
0

rok 2011

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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č.ř.

Věcný obsah
minimální obnova pozemních
komunikací ve stávající kvalitě

Schválený
navýšení v
rozpočet
%
2010

rok 2011

navýšení v
%

rok 2012

navýšení v
%

rok 2013

navýšení v
%

rok 2014

navýšení v
%

rok 2015

52

326,9

222

-84,2

35

328,6

150

26,7

190

18,9

226

58
10

-25,9

0,0

0,0

49
3

2,0

0,0

47
3

4,3

0,0

43
3

9,3

-70,0

43
3

0,0

50
3

3

0,0

3

0,0

3

133,3

7

28,6

9

11,1

10

41

-19,5

33

0,0

33

0,0

33

0,0

33

0,0

33

4

0,0

4

0,0

4

0,0

4

0,0

4

0,0

4

17

-41,2

10

-50,0

5

240,0

17

0,0

17

0,0

17

17

-41,2

10

-50,0

5

240,0

17

0,0

17

0,0

17

24

-70,8

7

0,0

7

-85,7

1

0,0

1

0,0

1

14

-85,7

2

0,0

2

-50,0

1

0,0

1

0,0

1

51 fakultativní výdaje spoluúčast ÚK

10

-50,0

5

0,0

5

-100,0

0

x

0

x

0

52 Oblast strategie, přípravy a realizace projektů

51
51

0,0

51
51

0,0

51
51

0,0

51
51

0,0

51
51

0,0

51
51

41 fakultativní výdaje

42 Oblast životního prostředí a zemědělství
43 obligatorní výdaje ochrana před povodněmi
44 fakultativní výdaje

koncepce ÚK, projekty akčního
plánu - snižování emisí

45 Fond vodního hospodářství ÚK
46 finanční podpory

Program podpory směrů rozvoje
zemědělství a venkovských
oblastí ÚK

47 Oblast investiční
48 fakultativní výdaje

projektová a předprojektová
příprava

49 Oblast SPZ Triangle
50 obligatorní výdaje

postsanační monitoring,
pozemkové úpravy

53 Fond hejtmanky ÚK

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

V Ústí nad Labem 14. 6.2010
zpracoval ekonomický odbor

11

příloha č. 16 k usnesení č. 20/15Z/2010

SMLOUVA O ÚVĚRU
č. 1094/10/LCD
návrh
1.

obchodní firma: Česká spořitelna, a.s.
sídlo:
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00
IČ:
45244782
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
1171
jako věřitel (dále jen „Banka“)
a

2.

obchodní firma: Ústecký kraj
sídlo:
Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem-centrum, Velká hradební
3118/48
IČ:
70892156
jako dlužník (dále jen „Klient“)

uzavírají níže uvedeného dne tuto
SMLOUVU O ÚVĚRU
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
DEFINICE POJMŮ
1.

Pro účely této Úvěrové smlouvy mají výrazy uvedené v tomto článku následující význam:

„Běžný účet“ znamená běžný účet Klienta č. …………/0800 vedený u Banky v CZK.
„Čerpání“ znamená každý jednotlivý případ čerpání prostředků Klientem podle této Úvěrové
smlouvy, denominovaných v CZK.
„CZK“ nebo „CZK“ znamená koruny české nebo jakoukoliv jinou měnu, která je zákonným
platidlem pro vyrovnání dluhů v České republice.
„Den stanovení“ znamená den, který nastane dva (2) Obchodní dny před prvním dnem
každého Období úrokové sazby.
„Dotace“ znamená každá dotace poskytnutá Klientovi v souvislosti s každým Čerpáním
(Projektem) v rámci Globálního grantu Ústeckého kraje 1., 2. a 3. výzva Operační program
vzdělávání a konkurenceschopnost (OPVK);
„Období čerpání“ znamená období, ve kterém je Klient oprávněn čerpat prostředky podle
této Úvěrové smlouvy, které začíná od 1.7.2010 a trvá do 29.6.2012 (včetně).

příloha č. 16 k usnesení č. 20/15Z/2010
„Období úrokové sazby“ znamená období, po které je ve vztahu k Úvěru stanovena pevná
výše Proměnné sazby.
„Obchodní den“ je kterýkoli den, kdy jsou otevřeny banky v České republice a jsou
prováděna vypořádání mezibankovních obchodů. Pro platby v jiné měně než českých
korunách je to kterýkoli den, kdy jsou otevřeny banky a prováděna vypořádání devizových
obchodů v České republice a v hlavním finančním centru pro měnu, v níž jsou platby
denominovány. Finanční centrum je místo, kde se převážně kotují úrokové sazby pro danou
měnu a kde se vypořádávají platby v takové měně.
„Obchodní zákoník“ znamená zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
„PRIBOR“ je úroková sazba kótovaná pro 1-měsíční depozita v Den stanovení systémem
Reuters na straně PRBO, a když tento den nebude tato úroková sazba kótovaná, pak ta
úroková sazba, která je nabízena v Den stanovení na pražském mezibankovním trhu jako
úroková sazba obvyklá na trhu pro 1-měsíční depozita v CZK.
„Projektový účet“ znamená běžný účet Klienta vedený v CZK Bankou a otevřeny
v souvislosti s každým poskytnutím Dotace;
„Proměnná sazba“ znamená sazbu pro výpočet úroků, odměn a poplatků, která je určena v
této Úvěrové smlouvě a jejíž výše se stanovuje pevně vždy na celé Období úrokové sazby.
„Referenční sazba“ znamená PRIBOR.
„Úrokové období“ znamená období definované v článku II odst. 4 této Úvěrové smlouvy, za
které vždy Banka vyúčtuje Klientovi úroky z Úvěru.
„Úvěr“ znamená prostředky skutečně vyčerpané a nesplacené Klientem v souladu s touto
Úvěrovou smlouvou.
„Úvěrová částka“ je částka stanovená v článku I odst. 1 této Úvěrové smlouvy, kterou se
Banka zavázala poskytnout Klientovi.
„Úvěrová smlouva“ znamená tuto smlouvu o úvěru.
2.

Pokud ze souvislosti v textu nevyplývá něco jiného, odpovídá u pojmů definovaných v
této Úvěrové smlouvě jednotné číslo množnému a naopak.
ČLÁNEK I
ÚVĚR

1.

Úvěrová částka. Banka se zavazuje poskytnout Klientovi peněžní prostředky až do
výše CZK 20.000.000,-- (slovy: Dvacet milionů korun českých) s tím, že součet částek
(zůstatku) všech Klientem uskutečněných a Klientem dosud nesplacených Čerpání
Úvěru (tedy celkové saldo Úvěru) nesmí přesáhnout Úvěrovou částku. Výše limitů
(maximálně možné čerpané částky) jednotlivých Projektů resp. jejich úhrn při této
kalkulaci nehrají roli.

2.

Účel Úvěru. Klient se zavazuje použít Úvěr (úvěrovou linku) výhradně za následujícím
účelem: zajištění předfinancování projektů osmi (8) příspěvkových organizací
zřizovaných Klientem v oblasti školství v rámci Globálního grantu Ústeckého kraje 1., 2.
a 3. výzva Operační program vzdělávání a konkurenceschopnost (OPVK) (dále každý
z těchto projektů jen „Projekt“).
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ČLÁNEK II
ÚROČENÍ ÚVĚRU
1.

Úroková sazba. Úroková sazba Úvěru je Proměnná sazba. Výše úrokové sazby je
stanovena jako výše Referenční sazby v Den stanovení plus marže 0,59 % per annum.

2. Úrok z prodlení. Pokud je Klient v prodlení se splácením Úvěru, úroků z Úvěru a dalších
pohledávek Banky na základě této Úvěrové smlouvy, je povinen z těchto dlužných částek
zaplatit Bance úrok z prodlení ve výši výše specifikované úrokové sazby plus 3 % per
annum.
3. Stanovení počtu dní pro účely úročení. Úroky včetně úroků z prodlení budou počítány
na základě skutečného počtu dní a kalendářního roku v délce 360 dní. Úvěr se úročí
denně ode dne poskytnutí Úvěru (včetně) do dne předcházejícího dni splacení Úvěru
(včetně). Dlužná částka se úročí úroky z prodlení denně od prvního dne prodlení (včetně)
až do dne bezprostředně předcházejícího dni splacení dlužné částky (včetně).
4.

Úrokové období. Úroky včetně úroků z prodlení jsou splatné vždy k poslednímu dni
každého kalendářního měsíce (dále jen „Úrokové období“). Úroky včetně úroků z
prodlení Banka vyúčtuje Klientovi v poslední den Úrokového období za období od
posledního dne předcházejícího Úrokového období (včetně) nebo ode dne prvního
Čerpání (včetně), podle toho, co nastane později, do dne předcházejícího poslednímu
dni běžného Úrokového období (včetně) nebo do dne předcházejícího dni splacení
Úvěru (včetně), podle toho, co nastane dříve. Není-li poslední den Úrokového období
Obchodním dnem, má se za to, že posledním dnem běžného Úrokového období je
bezprostředně následující Obchodní den a běžné Úrokové období se prodlouží do
tohoto dne. Následující Úrokové období bude zkráceno tak, aby skončilo ve svůj
původně stanovený poslední den.

5.

Období úrokové sazby. Období úrokové sazby je periodické a jeho délka činí jeden (1)
měsíc. První Období úrokové sazby začíná dnem prvního Čerpání a trvá do posledního
dne kalendářního měsíce, ve kterém se Čerpání uskuteční (včetně).
ČLÁNEK III
ČERPÁNÍ ÚVĚRU

1. Období čerpání. Klient je oprávněn čerpat Úvěr pouze v průběhu Období čerpání.
2. Způsob čerpání. Čerpání bude realizováno na základě žádosti Klienta převodem
příslušné částky na Běžný účet s tím, že jednotlivé Čerpání může být použito jen pro
jeden (1) příslušný Projekt a příslušné variabilní číslo každého takového Čerpání,
přidělené Bankou Klientovi, bude uváděno (vytištěno) na všech souvisejících platebních
příkazech. Klient je vždy povinen k žádosti přiložit platební příkazy a daňové doklady
(faktury) nebo jiné dokumenty, po formální a obsahové stránce pro Banku uspokojivé,
osvědčující, že realizace Čerpání je v souladu s účelem Úvěru stanoveným v článku I
odst. 2 této Úvěrové smlouvy.
3.

Podmínky čerpání. Před prvním Čerpáním je Klient povinen předložit Bance následující
dokumenty:
- usnesení zastupitelstva podle článku IX odst. 6 této Úvěrové smlouvy.
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Před prvním Čerpáním ohledně konkrétního Projektu je Klient povinen splnit následující
odkládací podmínky:
- předložit Bance kopii nebo originál řádně podepsané dohody o podmínkách
poskytnutí Dotace, ve které bude uveden Projektový účet jako účet, na který bude
Dotace směrována;
- předložit Bance plné moci udělené Klientem pro podpis jednotlivé žádosti o Čerpání.
Před každým Čerpáním je Klient povinen splnit následující odkládací podmínky:
- založit u Banky příslušný Projektový účet;
- doložit Bance způsobem pro ni uspokojivým plné finanční pokrytí příslušného
Projektu spolu s maximálním limitem čerpání Úvěru na příslušný Projekt.
ČLÁNEK IV
SPLÁCENÍ
1.

Konečný termín splatnosti. Banka a Klient sjednávají konečný termín splatnosti Úvěru
30.6.2012 (včetně).

2.

Způsob splácení úvěru. Klient se zavazuje splatit celý Úvěr průběžně z prostředků
Dotace, a to v plné výši nejpozději dnem Konečného termínu splatnosti. Klient je dále
oprávněn tuto již splacenou část Úvěru znovu načerpat za podmínek stanovených v této
Úvěrové smlouvě.

3.

Účet ke splácení. Klient se zavazuje převádět prostředky ke splácení Úvěru a ostatních
závazků Klienta v souvislosti s touto Úvěrovou smlouvou na Běžný účet. Klient se
zavazuje po celou dobu trvání této Úvěrové smlouvy vést u Banky výše uvedený účet a
zajišťovat na něm dostatek prostředků k úhradě svých splatných peněžitých závazků
vyplývajících z této Úvěrové smlouvy.

4.

Pořadí plnění splatných závazků. Splatné peněžité závazky Klient plní v tomto pořadí:
(i) úhrada smluvních pokut a úroků z prodlení, (ii) úhrada škody a nákladů vynaložených
Bankou, (iii) úhrada odměn, poplatků a dalších cen stanovených v této Úvěrové smlouvě
a jakémkoli dalším ujednání mezi Bankou a Klientem, (iv) úhrada úroků z Úvěru a (v)
splátky Úvěru (pokud se Úvěr splácí formou částečných splátek počínaje splátkou
s nejstarším a konče splátkou s nejnovějším datem splatnosti). Klient souhlasí s tím, aby
Banka prováděla úhrady svých splatných pohledávek vyplývajících z této Úvěrové
smlouvy z účtu uvedeného v odst. 3 tohoto článku, a to bez příkazu Klienta a bez jeho
vyrozumění. Zároveň Klient zmocňuje Banku k vystavení platebních dokladů k vyrovnání
těchto pohledávek a k provedení jejich úhrad v den splatnosti před ostatními platbami,
které je Banka v tento den povinna dle příkazu Klienta provést z takového účtu.
V případě nedostatku zdrojů na takovém účtu má Banka právo přistoupit k započtení
svých pohledávek na vrub kteréhokoliv jiného účtu Klienta (mimo účtu vázaných
prostředků) vedeného v Bance.

5.

Předčasné splacení. Klient je oprávněn na základě písemného oznámení doručeného
Bance alespoň třicet (30) dnů předem vrátit poskytnuté peněžní prostředky před termíny
splatnosti stanovenými v této Úvěrové smlouvě a to vždy v poslední den Období úrokové
sazby. Částka se nepovažuje za předčasně uhrazenou, je-li zaplacena pět (5) nebo
méně Obchodních dnů před sjednaným termínem.
ČLÁNEK V
ZÁVAZKY KLIENTA
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1. Závazky Klienta. Banka je oprávněna kromě provádění kontroly účelovosti každého
Čerpání prověřovat schopnost Klienta splácet Úvěr a plnit další závazky vůči Bance jakož
i prověřovat další skutečnosti, které by mohly vést ve svých důsledcích k podstatné
změně podmínek, za nichž byla Úvěrová smlouva uzavřena. K zajištění práv Banky se
Klient zavazuje po celou dobu trvání této Úvěrové smlouvy:
(a)

předkládat schválený roční rozpočet, a to do třiceti (30) Obchodních dnů od jeho
schválení; v případě, že má být hospodařeno podle pravidel rozpočtového
provizoria, předložit taková pravidla, a to do 15. ledna příslušného rozpočtového
roku; předkládat rozpočtový výhled, a to do třiceti (30) Obchodních dnů od jeho
schválení;

(b)

předkládat finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí (Fin 2-12 M) nejpozději vždy do třiceti (30) dnů po
skončení každého kalendářního čtvrtletí, dále rozvahu Klienta nejpozději vždy do
třiceti (30) dnů po skončení každého kalendářního čtvrtletí; roční finanční a účetní
výkazy předložit nejpozději vždy do šedesáti (60) dnů po skončení každého
kalendářního roku

(c)

na výzvu Banky předložit doplňující informace o vývoji závazků Klienta k ostatním
věřitelům a o vývoji pohledávek za svými dlužníky vždy nejpozději do patnácti (15)
Obchodních dnů od doručení výzvy Banky;

(d)

neprodleně informovat Banku o jakékoli skutečnosti, která by mohla mít za následek
neschopnost Klienta splácet Úvěr nebo plnit další závazky vůči Bance nebo
podstatnou změnu podmínek, za nichž byla tato Úvěrová smlouva uzavřena.

(e)

zajistit, aby každá Dotace byla směřována na Projektový účet, a bezodkladně po
jejím obdržení byla použita na mimořádnou splátku pohledávek Banky z této
Úvěrové smlouv

(f)

v případě Porušení smlouvy umožnit Bankou pověřenému pracovníkovi nebo třetí
osobě provádět v prostorách Klienta kontrolu účetnictví a jiných dokumentů
finančního charakteru Klienta.
ČLÁNEK VI
ZAJIŠTĚNÍ

Zajištění závazku Klienta. Klient neposkytl Bance k zajištění peněžitých závazků
Klienta vzniklých na základě této Úvěrové smlouvy žádné zvláštní zajištění.

ČLÁNEK VII
ODMĚNY A POPLATKY
1.

Závazková odměna. Klient se zavazuje platit Bance závazkovou odměnu ve výši 0.1 %
per annum, počítanou denně v průběhu Období čerpání z rozdílu mezi Úvěrovou
částkou a peněžními prostředky Klientem skutečně vyčerpanými podle této Úvěrové
smlouvy. Tato závazková odměna je splatná v poslední den každého kalendářního
měsíce a k poslednímu dni Období čerpání. Není-li takový poslední den Obchodním
dnem, je den placení závazkové odměny nejbližší následující Obchodní den. V den
placení závazkové odměny hradí Klient tuto odměnu za období od nejblíže
předcházejícího dne placení závazkové odměny (včetně) nebo od prvního dne Období
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čerpání (včetně) podle toho, co nastane později, do dne předcházejícího tomuto dni
placení závazkové odměny (včetně) nebo do dne předcházejícího poslednímu dni
Období čerpání (včetně), podle toho, co nastane dříve.
2.

Placení ostatních odměn a poplatků. Klient je povinen hradit Bance v níže uvedených
lhůtách následující odměny a poplatky:
- poplatek za správu Úvěru ve výši CZK 300,- (slovy: Tři sta korun českých) měsíčně,
splatný spolu s Úroky z Úvěru.
ČLÁNEK VIII
PORUŠENÍ SMLOUVY

1.

2.

3.

Následky porušení této Úvěrové smlouvy. Dojde-li k porušení této Úvěrové smlouvy
nebo nastanou-li skutečnosti, které by podle odůvodněného názoru Banky mohly ve
svých důsledcích vést k porušení této Úvěrové smlouvy, Banka a Klient projednají
vzniklou situaci s cílem přijmout opatření k nápravě stavu. Banka je v takovém případě
zároveň oprávněna:
a)

zastavit další Čerpání,

b)

provádět kontrolu hospodaření Klienta, a to včetně nahlížení do účetních a
finančních výkazů Klienta; za takovým účelem poskytne Klient Bance veškerou
potřebnou součinnost.

Podstatné porušení. Banka a Klient se dohodli, že podstatné porušení této Úvěrové
smlouvy nastává zejména v těchto případech:
a)

Klient sdělí Bance v souvislosti s touto Úvěrovou smlouvou v podstatném ohledu
nepravdivé nebo neúplné údaje o své finanční nebo majetkové situaci,

b)

Klient použije Úvěr k jinému než dohodnutému účelu,

c)

Klient je v prodlení se splácením kteréhokoli svého peněžitého závazku z této
Úvěrové smlouvy déle než jeden (1) měsíc,

d)

po uzavření této Úvěrové smlouvy nastane podstatné zhoršení finanční nebo
majetkové situace Klienta, které by podle odůvodněného názoru Banky mohlo
ohrozit plnění závazků Klienta vůči Bance z této Úvěrové smlouvy,

e)

Klient přestane vykonávat činnost, která bezprostředně souvisí s Úvěrem nebo
dojde ke zničení (zániku) Předmětu úvěru nebo dojde k jeho převodu na jiný subjekt
bez předchozího písemného souhlasu Banky.

Následky podstatného porušení této Úvěrové smlouvy. Nastane-li podstatné
porušení této Úvěrové smlouvy, je Banka oprávněna prohlásit Úvěr včetně úroků a
všech dalších peněžitých pohledávek Banky z této Úvěrové smlouvy za splatný v jí
určené lhůtě, případně od této Úvěrové smlouvy odstoupit. Odstoupením od této
Úvěrové smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti Banky a Klienta z této Úvěrové
smlouvy s výjimkou práv a povinností uvedených v tomto odstavci 3. Pokud Banka
odstoupí od této Úvěrové smlouvy, je Klient povinen do pěti (5) Obchodních dnů od
doručení odstoupení splatit Úvěr a zaplatit úroky narostlé ke dni jeho splacení a ostatní
peněžité závazky Klienta z této Úvěrové smlouvy. Odstoupení od této Úvěrové smlouvy
nemá vliv na zajištění závazků z této Úvěrové smlouvy.
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4.

Následky nepodstatného porušení této Úvěrové smlouvy. Nastane-li nepodstatné
porušení této Úvěrové smlouvy, je Banka oprávněna poskytnout Klientovi dodatečnou
14-ti denní lhůtu k nápravě takového porušení. Nesplní-li Klient své povinnosti ani po
uplynutí této lhůty, je Banka oprávněna postupovat obdobně jako při podstatném
porušení této Úvěrové smlouvy.

5.

Smluvní pokuty. Banka je oprávněna v každém jednotlivém případě porušení
jakéhokoliv nepeněžitého závazku Klienta z této Úvěrové smlouvy požadovat smluvní
pokutu ve výši CZK 5.000,- (slovy: Pět tisíc korun českých). Okolnosti vylučující
odpovědnost ani nedostatek zavinění Klienta nemají vliv na právo Banky požadovat
smluvní pokutu. Právo Banky požadovat smluvní pokutu nemá v žádném rozsahu vliv na
nárok Banky na náhradu škody způsobené porušením smluvní povinnosti. Klient je
zavázán plnit povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou bez ohledu na
zaplacení smluvní pokuty.
ČLÁNEK IX
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.

Změna této Úvěrové smlouvy. Tuto Úvěrovou smlouvu lze měnit a doplňovat pouze
písemnou dohodou Klienta a Banky, ze které vyplývá jednoznačná vůle stran změnit
nebo doplnit tuto Úvěrovou smlouvu.

2.

Počet vyhotovení. Tato Úvěrová smlouva je podepsána ve dvou (2) vyhotoveních, z
nichž Klient i Banka obdrží po jednom (1) vyhotovení.

3.

Příslušnost soudu. Místně a věcně příslušný soud pro všechny spory vyplývající z této
Úvěrové smlouvy se určí podle platných právních předpisů.

4.

Korespondenční adresa Klienta a Banky. Smluvní strany se dohodly na tomto
způsobu doručování písemností. Písemnosti budou zasílány Klientovi na adresu
uvedenou v záhlaví této Úvěrové smlouvy a Bance na adresu Česká spořitelna, a.s.,
odbor financování stát.a komunál.sféry, Praha 4, Budějovická 1518/13b nebo na
takovou adresu, která bude příslušnou stranou písemně oznámena druhé straně.

5.

Důvěrnost informací. O veškerých informacích obsažených v této Úvěrové smlouvě
anebo poskytnutých mezi Smluvními stranami v souvislosti s touto Úvěrovou smlouvou,
které jsou předmětem obchodního nebo bankovního tajemství nebo které jsou ze
zákona nebo na základě smlouvy důvěrné, jsou Smluvní strany povinny zachovávat
mlčenlivost (dále jen „Důvěrné informace"). Banka je oprávněna využívat Důvěrné
informace pro účely správy závazkového vztahu mezi Klientem a Bankou na základě
této Úvěrové smlouvy a pro veškeré další účely související s podnikatelskou činností
Banky, zahrnující zejména hodnocení úvěruschopnosti Klienta, adresování nabídek či
poskytování služeb Klientovi a zpracování Důvěrných informací pro tyto účely. Banka je
dále oprávněna poskytnout Důvěrné informace kterémukoli členu skupiny Banky a třetím
osobám, které Banka pověřila plněním kterýchkoli svých zákonných či smluvních
povinností, jakož i veškerým třetím osobám, na něž Banka hodlá převést nebo postoupit
své pohledávky za Klientem, a veškerým dalším bankám, zahraničním bankám,
pobočkám zahraničních bank, pojišťovnám a dalším finančním institucím pro účely
hodnocení úvěruschopnosti Klienta. Skupinou Banky se rozumí všechny společnosti,
které mají v Bance majetkovou účast v rozsahu nad dvacet pět (25) procent základního
kapitálu a dále všechny společnosti, v nichž má jakákoli společnost uvedená v předešlé
větě majetkovou účast v rozsahu nad dvacet pět (25) procent základního kapitálu a
pokud příslušná společnost základní kapitál nevytváří, v rozsahu nad dvacet pět (25)
procent hlasovacích práv. Skupina Banky dále zahrnuje všechny společnosti, v nichž má
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Banka majetkovou účast v rozsahu nad dvacet pět (25) procent základního kapitálu a
pokud příslušná společnost základní kapitál nevytváří, v rozsahu nad dvacet pět (25)
procent hlasovacích práv.
6.

Doložka platnosti. Doložka platnosti právního úkonu dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), v platném znění: Uzavření této Úvěrové smlouvy bylo
schváleno zastupitelstvem Klienta, a to usnesením č. ………….. přijatým na zasedání
zastupitelstva konaném dne ………….., kterým bylo rozhodnuto o uzavření této Úvěrové
smlouvy.

7.

Účinnost této Úvěrové smlouvy. Tato Úvěrová smlouva nabývá platnosti a účinnosti
okamžikem podpisu obou smluvních stran.

Smluvní strany po přečtení této Úvěrové smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že
tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla
ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
NA DŮKAZ ČEHOŽ připojily obě smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.
Česká spořitelna, a.s.

Podpis:
Jméno:
Funkce:

_________________
Ing. Otto Mach
Ředitel Odboru financování
komunální sféry

Datum:

Datum:

Ústecký kraj

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum:

státní

Podpis:
Jméno:
a Funkce:

_________________

_________________
Martin Vávra
Manažer centrály
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ZMÉNY STANOV SPOLEČNOSTI
KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S.
1. Ruší se dosavadní znění čl. 4 odst. 1 a nahrazuje se tímto zněním:
(1)

Základní
kapitál
Společnosti
činí
4.695.606.000,-Kč
(slovy:
čtyřimiliardyšestsetdevadesátpětmiliónůšestsetšesttisíc korun českých) a je rozdělen na
4.695.606 ks (slovy: čtyřimiliónyšestsetdevadesátpěttisícšestsetšest kusů) listinných
akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých).
2. Ruší se dosavadní text čl. 9 odst. 4 a nahrazuje se tímto zněním:

(4) Každý akcionář, člen představenstva, likvidátor, insolvenční správce, zástupce
insolventního správce, zvláštní insolvenční správce nebo člen dozorčí rady může požádat
soud, aby vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními
předpisy nebo stanovami. Není-li toto právo uplatněno do 3 měsíců ode dne konání valné
hromady, nebo pokud nebyla řádně svolána, ode dne, kdy se mohl dovědět o konání valné
hromady, zaniká.
3. Ruší se dosavadní znění čl. 11 a nahrazuje se tímto zněním:
Orgány Společnosti jsou:
a) valná hromada,
b) představenstvo,
c) dozorčí rada,
d) výbor pro audit.
4. Ruší se ustanovení čl. 15 odst. 3 a nahrazuje se tímto zněním:
(3) Představenstvu přísluší zejména:
a)
b)

c)

d)

e)
f)
g)
h)

zabezpečování obchodního vedení Společnosti,
zabezpečování řádného vedení předepsané evidence a účetnictví, vedení
obchodních knih a ostatních dokladů Společnosti a zajišťování jejich řádné
archivace,
plnění povinností Společnosti vůči akcionářům; uvědomování akcionářů o
vypracování zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, kterou připojí k výroční
zprávě,
zajišťování zpracování a předkládání valné hromadě návrhů na rozhodnutí o
všech otázkách, které ObchZ nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné
hromady; tím není dotčeno právo valné hromady rozhodnout o jakékoliv záležitosti
z vlastní iniciativy,
vydávání opatření k využívání nástrojů ekonomického řízení, zejména v oblasti
financování, tvorby cen a fondů Společnosti,
schválení strategických plánů Společnosti,
schválení finančních výhledů Společnosti,
schválení organizačních řádů Společnosti,
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i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

uzavírání pracovní smlouvy se ředitelem Společnosti, jeho odvolávání a
rozhodování o jeho odměňování,
udělování, odvolávání prokury a odměňování prokuristů,
zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami a o zřízení jiných fondů a
zásadách jejich použití,
použití prostředků z rezervního fondu Společnosti a o použití prostředků jiných
fondů,
schvalování organizačního řádu Společnosti (jako pravidel podnikání, vnitřního
řízení a organizace práce Společnosti),
uzavírání smluv o půjčce nebo úvěru ke krytí finančních potřeb Společnosti
v hodnotě do 250 mil. Kč včetně,
disponování s veškerými pohledávkami Společnosti, včetně jejich odepisování,
uzavírání smluv o přistoupení k závazku a o převzetí závazku v hodnotě do
100 mil. Kč včetně,
rozhodování o vzdání se práv,
poskytování darů movitých věcí včetně peněz fyzickým a právnickým osobám,
uzavírání smluv o sdružení prostředků,
vykonávat další práva a plnit další povinnosti vyplývající z obecně závazných
právních předpisů a z těchto stanov.

5. Do čl. 15 se vkládá nový odstavec 4, který zní takto:
(4) Představenstvo rozhodnutím může uložit některému ze svých členů plnění určitých úkolů
v rámci působnosti představenstva, přičemž součástí rozhodnutí mohou být podmínky,
které je povinen člen představenstva dodržovat. Za společnost v rámci plnění úkolů jedná
dle čl. 23 odst. 4 těchto stanov.
6. Do oddílu E se vkládá nový článek 22a v tomto znění:
Oddíl E
|Článek 22a
Výbor pro audit
(1) Výbor pro audit je orgánem Společnosti a má 3 členy. Nejméně 1 člen tohoto výboru
musí být nezávislý na auditované osobě a musí mít nejméně tříleté praktické zkušenosti
v oblasti účetnictví nebo povinného auditu.
(2) Členy výboru pro audit jmenuje valná hromada.
(3) Výbor pro audit zejména:
a) sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,
b) hodnotí účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a případně systémů
řízení rizik,
c) sleduje proces povinného auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,
d) posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a zejména
poskytování doplňkových služeb auditované osobě,
e) doporučuje auditora.
7. Dosavadní oddíl E se nově označuje jako oddíl F.
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8. Ruší se dosavadní text čl. 23 odst. 1 a 2 a nahrazuje se tímto textem:
(1) Jménem Společnosti jedná vůči třetím osobám představenstvo Společnosti. Za
představenstvo jedná navenek, resp. podepisuje předseda, popř. místopředseda
představenstva, vždy společně s jedním dalším členem představenstva. Představenstvo je
oprávněno svým rozhodnutím pověřit jednoho člena představenstva jednat samostatně.
(2) Podepisování se provádí tím způsobem, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě
Společnosti připojí jednající osoby své podpisy. Pokud na základě rozhodnutí a pověření
představenstva jedná jeden jeho člen samostatně, připojí k napsané nebo natištěné
obchodní firmě Společnosti svůj podpis.
9. Do čl. 23 se vkládá nový odstavec 5, který zní takto:
(5) Je-li některému ze členů představenstva uloženo plnění úkolů v určité oblasti dle čl. 15
odst. 4 těchto stanov, je člen představenstva oprávněn jednat navenek jménem společnosti
v rozsahu plnění úkolů. Jeho jednání však nezavazuje společnost bez předchozího
rozhodnutí příslušného orgánu společnosti a podpisu členů představenstva dle čl. 23
odst. 1 těchto stanov.
10. Ruší se dosavadní text čl. 23 odst. 1 a 2 a nahrazuje se tímto textem:
(1) Jménem Společnosti jedná vůči třetím osobám představenstvo Společnosti. Za
představenstvo jedná navenek, resp. podepisuje předseda, popř. místopředseda
představenstva, vždy společně s jedním dalším členem představenstva. Představenstvo je
oprávněno svým rozhodnutím pověřit jednoho člena představenstva jednat samostatně.
(2) Podepisování se provádí tím způsobem, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě
Společnosti připojí jednající osoby své podpisy. Pokud na základě rozhodnutí a pověření
představenstva jedná jeden jeho člen samostatně, připojí k napsané nebo natištěné
obchodní firmě Společnosti svůj podpis.
11. Ruší se dosavadní znění čl. 24 odst. 5 a nahrazuje se tímto zněním:
(5) Ředitel zejména:
a) řídí běžný chod Společnosti ve všech věcech, které nejsou stanovami nebo obecně
závaznými právními předpisy vyhrazeny orgánům Společnosti,
b) jedná jménem společnosti v pracovněprávních vztazích, tedy činí veškeré právní
úkony, které je dle zákoníku práce oprávněn činit zaměstnavatel, pokud tyto úkony
nejsou vyhrazeny výlučně statutárnímu orgánu zaměstnavatele,
c) uzavírá pracovní smlouvy s vedoucím odštěpného závodu, rozhoduje o jeho
odvolávání a o jeho odměňování ,
d) řídí a koordinuje činnost všech pracovníků, kteří jsou dle organizačního řádu a
ostatních vnitřních norem vůči němu v přímo liniové podřízenosti. Vůči těmto
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pracovníkům uplatňuje řídící pravomoci v souladu se zákoníkem práce a
organizačním řádem Společnosti,
e) zajišťuje řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a další
dokladů Společnosti,
f) rozhoduje o:
I. dalších činnostech na základě pověření představenstvem Společnosti,
II. výkonu další řídící a jiné činnosti dle rozhodnutí orgánů Společnosti,
III. stanovení působnosti ostatních členů vedení Společnosti a dohlíží na jejich činnost
bude-li tímto pověřen představenstvem Společnosti,
g) vykonává další řídící a jiné činnosti dle rozhodnutí představenstva Společnosti.
12. Ruší se dosavadní znění čl. 27 a nahrazuje se tímto zněním:
(1) Kandidáta na funkci vedoucího odštěpného závodu vybírá, o uzavření pracovní smlouvy
s takto vybranou osobou rozhoduje a pracovní smlouvu s ním uzavírá ředitel Společnosti.
Ředitel Společnosti rovněž rozhoduje o odměňování vedoucího odštěpného závodu a
odvolává ho z funkce.
(2) Vedoucí odštěpného závodu, který je zapsán do obchodního rejstříku je zmocněn za
Společnost činit veškeré právní úkony týkající se tohoto odštěpného závodu. Právní úkony,
ke kterým je ze zákona a z těchto Stanov oprávněný některý z orgánů společnosti, může
vedoucí odštěpného závodu činit až po předchozím rozhodnutí, popř. souhlasu, tohoto
orgánu.
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Ústecký kraj tímto odvolává,
VEŘEJNÝ PŘÍSLIB
ze dne 25. března 2009, který nabyl účinnosti 1. dubna 2009 a na základě něhož a za
podmínek v něm uvedených se Ústecký kraj zavázal za občany Ústeckého kraje splnit řádně
a včas závazek uhradit dotčenému krajskému zdravotnickému zařízení regulační poplatek,
popř. poplatky ve výši
a)

b)
c)
d)
e)
f)
-

g)

30,-- Kč za návštěvu, při které bylo provedeno klinické vyšetření u praktického
lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost, ženského lékaře, nebo za návštěvu,
při které bylo provedeno vyšetření u zubního lékaře,
30,-- Kč za návštěvu u lékaře poskytujícího specializovanou ambulantní
zdravotní péči,
30,-- Kč za návštěvní službu poskytnutou praktickým lékařem a praktickým
lékařem pro děti a dorost,
30,-- Kč za návštěvu u klinického psychologa,
30,-- Kč za návštěvu u klinického logopeda,
90,-- Kč za pohotovostní službu poskytnutou zdravotnickým zařízením
poskytujícím:
lékařskou službu první pomoci včetně lékařské služby první pomoci
poskytované zubními lékaři,
ústavní pohotovostní službu v sobotu, neděli nebo ve svátek a v pracovních
dnech v době od 17.00 hod. do 7.00 hod., pokud nedojde k následnému přijetí
pojištěnce do ústavní péče,
60,-- Kč za každý den, ve kterém je poskytována ústavní péče dle § 23 zákona
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen Zákon), komplexní lázeňská péče dle § 33 odst. 4 Zákona nebo
ústavní péče v dětských odborných léčebnách a ozdravovnách dle § 34
Zákona, přičemž se den, ve kterém byl pojištěnec přijat k poskytování takové
péče, a den, ve kterém bylo poskytování takové péče ukončeno, počítá jako
jeden den; to platí i pro pobyt průvodce dítěte, je-li podle § 25 Zákona hrazen
ze zdravotního pojištění,

který vznikl na základě ustanovení § 16a odst. 1 písm. a), b), c), e) a f) Zákona.
O odvolání veřejného příslibu bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.j.
………… ze dne ……..2010 . Veřejný příslib je odvoláván s účinností od 1.7.2010.
V Ústí nad Labem dne …………..2010
Jana Vaňhová
hejtmanka
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Ing. Pavel Kouda
námČstek a zástupce hejtmanky

Datum:
JID:
ýíslo jednací:

29. þervna 2010
…/2010/KUUK
…/2010

Vážený pane pĜedsedo,

na základČ povČĜení Zastupitelstva Ústeckého kraje (dále ZÚK), þ. usnesení …/ZÚK/2010
ze dne 23. 6. 2010, Vám zasílám stanovisko Ústeckého kraje k Petici obþanĤ Loun a okolí
(dále

jen

petice),

která

jim

byla

doruþena

dne

5. 5. 2010

(evidována

s JID: 81366/2010/KUUK).
Úvodem mého dopisu mi dovolte, abych Vás informoval, že þlenové ZÚK se zabývali textem
samotné petice, kterou podepsalo ke dni 5. 5. 2010 celkem 1754 obþanĤ. Ze znČní § 3 a 4
zákona þ. 85/1990 Sb., o právu petiþním, v platném znČní, vyplývá, že petiþní výbor není
nikterak oprávnČn mČnit text petice þi požadavky uvedené v petici, která byla obþany
podepsána, pĜed jejím pĜedáním pĜíslušnému orgánu. Z tohoto dĤvodu je návrh reakce
Ústeckého kraje omezen výhradnČ na text pĜedložené petice.
Obþané Loun a okolí podpisem petice vyjádĜili
-

nesouhlas se zpĤsobem zabezpeþení ústavní spádové zdravotní péþe ve mČstČ

Louny a jeho okolí a zpĤsobem organizace pĜednemocniþní neodkladné péþe na místČ
vzniku úrazu, náhlého onemocnČní a dopravy k odborného vyšetĜení
-

žádost o zabezpeþení dostupné a spádové ústavní zdravotní péþe ve mČstČ Louny

v rozsahu shodném pĜed uzavĜením nemocnice Louny
V reakci Ústeckého kraje na petici uvádím následující:
Zákon þ. 20/1966 Sb., o péþi o zdraví lidu, v platném znČní, v ust. § 18b uvádí, že záchranná
služba poskytuje odbornou pĜednemocniþní neodkladnou péþi. ZaĜízení záchranné služby
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zĜizuje kraj, který odpovídá za organizaci a zajištČní þinnosti záchranné služby ve svém
územním obvodu. Letadla urþená pro výkon letecké záchranné služby smluvnČ zajišĢuje
a jejich provoz hradí stát prostĜednictvím ministerstva zdravotnictví. Základní úkoly
a organizaþní uspoĜádání soustavy

zaĜízení a pracovišĢ

záchranné služby

stanoví

ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. Pro plnČní tohoto úkolu kraje zĜizuje Ústecký kraj
Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, pĜíspČvkovou organizaci (dále ZZSÚK).
Podle vyhlášky þ. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službČ, v platném znČní,
zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou pĜednemocniþní neodkladnou péþi.
PĜednemocniþní neodkladná péþe je péþe o postižené na místČ vzniku jejich úrazu nebo
náhlého onemocnČní a bČhem jejich dopravy k dalšímu odbornému ošetĜení a pĜi jejich
pĜedání do zdravotnického zaĜízení poskytovaná pĜi stavech, které
a)

bezprostĜednČ ohrožují život postiženého,

b)

mohou vést prohlubováním chorobných zmČn k náhlé smrti,

c)

zpĤsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné zmČny,

d)

pĤsobí náhlé utrpení a náhlou bolest,

e)

pĤsobí zmČny chování a jednání postiženého, ohrožují jeho samotného nebo jeho

okolí.
Náplní pĜednemocniþní neodkladné péþe je odborná zdravotnická první pomoc u stavĤ
uvedených v pĜedchozím textu. Z tohoto výþtu úkolĤ vyplývá, že ZZSÚK nemĤže poskytovat
péþi, která jí není právním pĜedpisem uložena, nemĤže tedy suplovat þinnost praktických
lékaĜĤ, lékaĜské služby první pomoci ani nemocnice. NaplnČní uvedených úkolĤ je zcela
prioritní, a ZZSÚK by mČla odmítat požadavky na þinnosti, které nesouvisí s pĜednemocniþní
neodkladnou péþí uvedenou v bodech a) až e).
V souladu s platnými právními pĜedpisy Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje
nemĤže a nebude nahrazovat þinnosti nemocnice, a nemĤže ani zabezpeþovat akutní
zdravotní péþi, která bezprostĜednČ neohrožuje pacienta závažnČ na zdraví þi životČ a která
spadá

do pĤsobnosti

ambulantní

péþe,

tedy

do kompetence

praktických

lékaĜĤ

þi ambulantních specialistĤ. ZZSÚK tedy žádným zpĤsobem nenahrazuje dostupnost
zdravotní péþe, a to jak péþe ambulantní, tak péþe ústavní.
Prioritním úkolem ZZSÚK a kraje je zabezpeþení pĜednemocniþní neodkladná péþe, jejíž
definici jsem uvedl v úvodu. Zabezpeþování jakékoli jiné þinnosti prostĜednictvím ZZSÚK by
mohlo pĜímo ohrozit její poslání, a z toho dĤvodu ZZSÚK musí a také bude požadavky
na jiné služby, které jí právními pĜedpisy nejsou uloženy, odmítat.
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Dále je tĜeba konstatovat, že akutní lĤžková péþe je pouze jednou ze souþástí léþebné péþe
v nemocnici (byĢ dominantní). V nemocnici v Lounech (nebo v jejím areálu) je nadále
poskytována plnohodnotná zdravotní péþe a to následná lĤžková péþe a ambulantní
specializovaná péþe. Hlavním subjektem, který mĤže ovlivnit strukturu poskytované
zdravotní péþe (nejen v Lounech a okolí) jsou zdravotní pojišĢovny. Podle zákona
þ. 48/1997 Sb.,

o veĜejném

zdravotním

pojištČní

a o zmČnČ

a doplnČní

nČkterých

souvisejících zákonĤ, v platném znČní, je zdravotní pojišĢovna povinna zajistit poskytování
zdravotní péþe svým pojištČncĤm. Tuto povinnost plní prostĜednictvím zdravotnických
zaĜízení, se kterými uzavĜela smlouvu o poskytování a úhradČ zdravotní péþe. Tato
zdravotnická zaĜízení tvoĜí síĢ smluvních zdravotnických zaĜízení zdravotní pojišĢovny (dále
jen "síĢ") (viz. § 46 a násl. zákona). S ohledem na právo pacienta na výbČr lékaĜe
þi zdravotnického zaĜízení tak záleží na každém, kam se se svými zdravotními potížemi
obrátí, pĜiþemž u neodkladné péþe platí, že lékaĜ ani zdravotnické zaĜízení pacienta nesmí
odmítnout. U plánovaných zákrokĤ pak záleží mj. i na doporuþení ošetĜujícího lékaĜe
a na skuteþnosti, zda zdravotnické zaĜízení má smlouvu se zdravotními pojišĢovnami. Jinak
Ĝeþeno síĢ smluvních zdravotnických zaĜízení vymezuje zdravotní pojišĢovna. Ta by rovnČž
mČla v pĜípadČ potĜeby zdravotní péþe svým klientĤm být schopna navrhnout konkrétní
zdravotnické zaĜízení.
Ústecký kraj nemá možnost z titulu žádného zákona þi jiného legislativního opatĜení,
zasahovat do práv vlastníkĤ Nemocnice Louny, a.s., a vyžadovat od nich þi jim naĜizovat
zpĤsob a rozsah poskytování zdravotní péþe v tomto zdravotnickém zaĜízení. Ze stejného
dĤvodu nemá kraj také oprávnČní ke stanovení spádové nemocnice, která by byla povinna
obyvatelĤm daného regionu zajišĢovat ústavní zdravotní péþi.
Kraj není vlastníkem ani zĜizovatelem zdravotnického zaĜízení v okrese Louny, které by bylo
schopno nahradit zdravotní péþi dosud poskytovanou na uzavĜených lĤžkových oddČleních
interny a chirurgie v lounské nemocnici. PĜedstavitelé kraje tak pĜi Ĝešení celé problematiky
jednali s vedením spoleþnosti Krajská zdravotní, a.s., provozující nemocnice v ChomutovČ
a v MostČ a prostĜednictvím managementu ZZSÚK i s nemocnicemi v Žatci a ve Slaném,
kam se také mohou obyvatelé lounské oblasti se svými zdravotními obtížemi obracet.
Dle platné legislativy má pacient právo na výbČr lékaĜe a zdravotnického zaĜízení a je tak
na rozhodnutí každého pacienta, které zdravotnické pracovištČ si pro Ĝešení svých
zdravotních obtíží vybere, pĜiþemž dle zákona lékaĜ ani zdravotnické zaĜízení pacienta nesmí
odmítnout.
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Vážený pane pĜedsedo, závČrem mého dopisu mi dovolte poznamenat, že na vČtšinu
požadavkĤ petiþního výboru uvedených v prĤvodním dopise petice jsem Vám odpovČdČl již
dne 18. 3. 2010 ve své reakci na výzvu zastupitelĤ Obce Brodec k Ĝešení stavu dostupnosti
zdravotní péþe obþanĤm obce (dopis s þ. JID: 48647/2010).

S pozdravem

PĜíloha:
Usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje þ … ze dne 23.6.2010

Vážený pan
Ing. Pavel Beneš, Ph.D., starosta
Obec Brodec
Brodec 36
440 01 Louny
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1

Louny

Domoušice

0144.02

Solopysky

Obec
Domoušice

14 798

Ing. Rostislav Žádost o
Mareš
změnu
PRVKÚK
2011-2012

podklady realizace

kanalizace
a ČOV

typ změny

184

190

186

2010

2010

2015

trvale
bydlící
dle
údajů
obce

trvale bydlící
PRVKÚK

86

2010

100

2015

rekreanti
PRVKÚK

78,7

(tis.Kč/1 TBO)
rok 2009 / 2015 / obec
ne

Měrný investiční
aglomenáklad na 1 řešeného race
obyvatele pro
navrhovanou změnu
důvod
neekonomičnost

0

tis. Kč

investice do roku
2015 v PRVKÚK

0

tis. Kč

údaje PRVKÚK
přepočtené dle
metodiky 401/201015000

Louny

Pnětluky

.0162.02 Konětopy

Obec
Pnětluky

9 325

Ing. Rostislav Žádost o
Mareš
změnu
PRVKÚK
2011-2012

kanalizace
a ČOV

123

130

107

82

84
87,15

ne

0

0

Roudnice
nad Labem

Dobříň

.0244.01

Obec Dobříň

4 830

Ing. Jan
Lenner

Žádost o
změnu
PRVKÚK
2011-2012

ČOV
516

560

500

55

65
0,00965

ne

0

0

Louny

Peruc

.0161.08 Telce

Městys
Peruc

26 469

PROVOD
s.r.o.

Žádost o
změnu
PRVKÚK

2011-2012

Kanalizace
a ČOV

295

296

294

228

228

89,9

ne

0

0

Ústí nad
Labem

Stebno

.0322.05 Suchá

Obec Stebno

4 503

Ing. Richard
Kulík

Žádost o
změnu
PRVKÚK
2010-2012

kanalizace
a ČOV

67

80

53

30

33

84,96

ne

U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. Po roce 2016 navrhujeme stávající bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Ústí nad Labem rekonstruovat.
Změna:
Kanalizace z PVC DN 300 v celkové délce 648 m a ČOV (atypická trojstupňová mechanicko -biologická ČOV, kde čistírenskou linku budou tvořit sedimentační nádrž, půdní filtr a vegetační čistírna s kapacitou až 150 EO) s vypouštěním do Stadického potoka.

PRVKÚK:
Obec Suchá nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 100% trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Ústí nad Labem.

Ústí nad
Labem

0

2 740

Závěr:Náklady na jednoho připojeného obyvatele představují při investici 26 469 000 Kč a počtu 294 obyvatel částku 89 900 Kč u navrhované změny PRVKUK.Náklady na variantu řešení dle PRVKUK představují 10 608 000 Kč s náklady 36 100 Kč na obyvatele. Je zřejmé, že z hlediska
investičních nákladů je způsob likvidace odpadních vod ekonomicky výhodnější naž navrhovaná změna. Přínosem navržené změny jsou optimální náklady na likvidaci odpadních vod, přínosem je především okamžitý kladný dopad do životního prostředí po vybudování varianty podle návrhu
změny. Doporučuje se změna PRVKUK dle navržené změny.

PRVKÚK:
Obec Telce nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 45% trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Louny, od 50% jso odapdní vody zachycovány v septicích s přepadem do vodoteče a 5% obyvatel čistí odpadní vody v domovních mikročistírnách
a vyčištěné je vypouští do vodoteče.
S ohledem na valikost obce Telce není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační síť a ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV a stávající bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány.
Změna:
V Telcích je navrženo vybudování gravitační splaškové kanalizace v obci v celkové délce 5 km. Z důvodu částečně nepříznivých terénních poměrů budou na systému vybudovány 2 čerpací stanice a výtlačné řády. Nový kanalizační systém bude zakončen čistírnou odpadních vod o velikosti 300
EO.

Louny

Závěr: Navrhovaná změna vychází ze skutečnosti problematického pozemkového projednání výtlačného řadu zemědělsky a průmyslově využívaných pozemků a věc řeší vybudováním ČOV na pozemku ve vlastnictví obce. Navržená koncepce umožňuje čistit splaškové vody v obci Dobříň i se
zohledněním budoucího rozvoje obce včetně přechodně bydlících obyvatel. Navrhované řešení vykazuje podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného trvale bydlícího obyvatele ve výši 9650 Kč.

Změna:
Je navrženo vybudovat novou mechanicko - biologickou čistírnu odpadních vod o kapacitě 500 EO a takto zajistit čištění splaškových vod v zájmovém území obce Dobříň, při zachování stávajícího stokového systému, který bude doplněn o odlehčovací objekt před ČOV. Doporučuje se změna
PRVKUK spočívající ve výstavbě ČOV ke stávající kanalizaci.

Dešťová kanalizace obce Dobříň v celkové délce 3 210 m byla v průběhu let 1997 - 98 rekonstruována a v současné době jež vyhovuje požadavkům pro jednotnou kanalizaci. Po vybudování výtlačného řadu na Roudnici nad Labem bude využívána jako jednotná kanalizace.Odpadní vody budou
touto kanalizcí odvedeny do čerpací stanice , ze které budou přečerpávány vátlačným řadem DN 80 délky 1 485 m do kanalizační sítě města Roudnice nad Labem a odváděny k likvidasci na centrální ČOV Roudnice nad Labem. Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení
stávajících septiků a bezodtokových jímek. Jsou vytvořeny podmínky, aby v budoucnu mohla být domovní mikročistírna vyřazena z provozu.

PRVKÚK:
V obci Dobříň není v současnosti vybudovanýsystém veřejné kanalizace. splaškové vody jsou zachycovány v septicích (78%), přepady ze septiků odtékají do dešťové kanalizace, v bezodtokových jímkách , odkud se 15% odváží na ČOV Roudnice nad Labem do vzdálenosti3 km a 5% na
zemědělsky využívané pozemky. Ve 2% jsou splaškové vody zachycovány v mikročistírně s přepadem do kanalizace.. V k. ú. obce je závod Glazura Roudnice nad Labem. Má vlastní kanalizaci, jejíž mladší část pochází z roku 1968. Část odpadních vod je odváděna na ČOV podniku Masný
průmysl Roudnice nad Labem a část je čištěna ve vlastních septicích a sedimentačních jímkách a vypouštěna do Labe. Vitana a.s. má vlastní ČOV (100EO) s vypouštěním vyčištěných odpadních vod do labe.Ve větší části obce je dešťová kanalizace, na kterou jsou přes septiky připojeny
jednotlivé objekty. Novější stoky byly budovány ve dvou etapách v období 1980 - 1983 a II. et. v roce 1989. U starších dešťových stok byla v roce 1998 provedena revize a rekonstrukce. Kanalizace tím byla připravena na realizaci výtlaku do Roudnice nad Labem. Stoky jsou z betonových , PVC a
kameninových trub DN 200 - 800, mají mírný spád. Předčištěné odpadní a dešťové vody jsou odváděny do Labe. Kanalizace je v majetku obce Dobříń.

Litoměřice

Závěr: Navržená koncepce umožňuje odvádět a čistit splaškové vody v obci Konětopy i se zohledněním budoucího rozvoje obce včetně přechodně bydlících obyvatel. Navrhované řešení má podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného trvale bydlícího obyvatele ve výši 87,15 tis.Kč/obyvatele.
Doporučuje se změna PRVKÚK pro odvádění a čištění odpadních vod v uvedené obci.

Změna:
Na základě změny řešení odvedení a čištění odpadních vod podle návrhu z února 2010 bude v obci vybudována splašková kanalizace a ČOV. Splašková kanalizace zahrnuje gravitační řady z PVC DN 250 v celkové délce 1497 m, výtlaky z PE DN 80 v celkové délce 7 m a 1 čerpací stanici. ČOV
bude mechanicko -biologická pro 175 EO. Výstavba kanalizace a ČOV bude realizována v letech 2011 a 2012. Stávající septiky, vyvážené jímky a odtoky nečištěných vod budou v rámci výstavby splaškové kanalizace zrušeny.
Území obce náleží do povodí Ohře a zasahuje do Přírodního parku Džbán. Obcí protéká Stříbrný potok a potok Hasina, v obci je jedna požární nádrž.Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

PRVKÚK:
Obec Konětopy nemá splaškovou kanalizační síť. Odpadní vody od 80% obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do dešťové kanalizace a 20% obyvatel své odpadní vody vypouští nečištěné do vodoteče.
S ohledem na velikost obce Konětopy není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV. U objektů, které vypouští něčištěné odpadní vody do vodoteče bude do roku 2010 vybudována domovní ČOV.

Louny

Obcí protéká potok Hasina. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a zasahuje do Přírodního parku Džbán, je zde malý rybníček.
Závěr: Navržená koncepce umožňuje odvádět a čistit splaškové vody v obci Solopisky i se zohledněním budoucího rozvoje obce včetně přechodně bydlících obyvatel. Navrhované řešení má podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného trvale bydlícího obyvatele ve výši 78,7 tis.Kč/obyvatele.
Doporučuje se změna PRVKÚK pro odvádění a čištění odpadních vod v uvedené obci.

PRVKÚK:
Obec Solopysky nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 70% trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s vypouštěním do dešťové kanalizace a 30% obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na pole.
S ohledem na velikost obce Solopysky není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV.
Změna:
Na základě změny řešení odvedení a čištění odpadních vod podle návrhu z února 2010 bude v obci vybudována splašková kanalizace a ČOV. Splašková kanalizace zahrnuje gravitační řady z PVC DN 250 v celkové délce 2496 m, výtlaky z PE DN 80 v celkové délce 573 m a 3 čerpací stanice.
ČOV bude mechanicko -biologická pro 200 EO. Výstavba kanalizace a ČOV bude realizována v letech 2011 a 2012. Stávající vyvážené jímky a septiky budou v rámci výstavby splaškové kanalizace zrušeny.

Louny

Zasedání ZÚK dne 23. 6. 2010 Bod 26. - Příloha č.1 Navrhované změny PRVKÚK č.15
projektovaná zpracovatel
název části požadavek
část
okres
ORP
obec
cena dle
obce
kódu
Navrhov
od
metodiky
ané
401/2010změny
15000
PRVKÚK
č.15
tis. Kč

příloha č. 21 k usnesení č. 28/15Z/2010

Závěr:Náklady na jednoho připojeného obyvatele představují při investici 4 503 079 Kč a počtu 53 obyvatel částku 84 964 Kč u navrhované změny PRVKUK.Náklady na variantu řešení dle PRVKUK představují 2 740 000 Kč s náklady 51 700 Kč na obyvatele. Doporučuje se změna PRVKUK pro
odvedení a čištění odpadních vod v obci Suchá.

příloha č. 21 k usnesení č. 28/15Z/2010

pʭíloha ʊ. 22 k usnesení ʊ. 29/15Z/2010

Modelová smlouva mezi vedoucími partnery a partnery
1
projektu INTERREG IVC (smlouva o partnerství)
S ohledem na
smrnici (EU) No 1080/2006 Evropského parlamentu a Rady Evropy z 5. ervence 2006, lánek
20 (1) (a), programovou píruku, ást 4.1.2 "Smlouvy o partnerství", na základ ehož partnei
v rámci projektu financovaného programem INTERREG IVC musí uzavít smlouvu týkající se jejich vzájemných finanních i právních odpovdností vetn funkcí a odpovdností vedoucího
partnera,
na dotaní smlouvu podepsanou 25. ledna 2010/8. února 2010 mezi ídícím orgánem a vedoucím partnerem, ást 4 ohledn realizace projektu INTERREG IVC 0624R2 - Renewable Energy
Regions Network (RENREN, Regionální sí zdroj obnovitelné energie), schválenou dohlížecím
výborem INTERREG IVC dne 5. listopadu 2009 ve Stockholmu,
bude uzavena následující smlouva mezi následujícími partnery:

VEDOUCÍ PARTNER
1.

Spolková zem Schleswig-Holstein, Düsternbrooker Weg 94, 24105 Kiel, BRD
zastoupená panem: Dr. Gustav Sauer
Schválený rozpoet vedoucího partnera:

€ 270 088,00

ástka na spolené financování (jestliže se vztahuje na
tento pípad)

€ 67 522,00

PROJEKTOVÍ PARTNEI
2.

Welsh Assembly Government, Third Floor, Cathay’s Park 2, CF 10, 3NQ,Cardiff,UK
zastoupená panem: Dr. Ron Loveland
Schválený rozpoet partnera:

€ 171 348,00

ástka na spolené financování (jestliže se vztahuje na
tento pípad)

€ 42 837,00

1

Tento dokument slouží pouze jako píklad. Je nutné ho projednat mezi partnery a upravit ho na míru jednotlivým
potebám partnerství. Nedává se žádná záruka ani žádná odpovdnost za úplnost, správnost, aktuálnost a plnou
sluitelnost s právem EU ani s právem jednotlivých stát.
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3.

County Council of Jämtland, Institute of Rural Development, Rösta, 83043 s, SE
zastoupená panem: Ulf von Sydow

4.

Schválený rozpoet partnera:

€ 320 999,99

ástka na spolené financování

€ 80 250,00

The Association of municipalities in the Westfjords, Arnagata 2-4, IS 400Isafjordur, Iceland
zastoupená panem: Aðalsteinn Óskarsson
Schválený rozpoet partnera:

5.

€ 67 856

Cyprus Institute of Energy, 13-15 Andrea Araouzu Str.,1421 Nicosia, Cyprus
zastoupený panem: Iosif Spyrides

6.

Schválený rozpoet partnera:

€ 103 100,00

ástka na spolené financování

€ 15 465,00

Department of Innovation, Enterprise and Employment of Navarra, Parque Thomas Caballero 1-6 planta, 31005 Pamplona, ES
zastoupený panem: Fernando Señas Bea

7.

Schválený rozpoet partnera:

€ 135 202,56

ástka na spolené financování

€ 33 800,64

Regional Energy Agency of Castilla y Leon, Av. Reyes Leonses, 11 EREN Building,
24008 Léon, ES
zastoupená panem: Puy Domínguez Pérez
Schválený rozpoet partnera:

€ 158 392,01

ástka na spolené financování

€ 39 598,01
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8. Partner ”Energy Commission of Styria” vypadl bhem vyjednávání a nadále nebude v tomto
projektu uvažován.
9.

Region Pays de la Loire, 1 Rue de la Loire, 44966 Nantes, FR
zastoupený panem: Jacques Auxiette, President of Region Pays de la Loire

10.

Schválený rozpoet partnera:

€ 150 000

ástka na spolené financování

€ 37 500

The Agency for Social and Economic Development of Timis County, Bv. Revolutiei din
1989, No. 17 , 300034 Timi oara, RO
zastoupená paní: Lucia Patruica

11.

Schválený rozpoet partnera:

€ 121 746,66

ástka na spolené financování

€ 18 262,00

Lodz Region, 8 Pilsudskiego Avenue, 90-051 ód , PL
zastoupený panem: Micha Tomczyk

12.

Schválený rozpoet partnera:

€ 117 906,64

ástka na spolené financování

€

17 686,00

Ústí Region, Velká Hradební, 40002 Ústí nad Labem, CZ
zastoupený paní: Tatiana Krydlová
Schválený rozpoet vedoucího partnera:

€ 129 460,00

ástka na spolené financování

€ 19 419,00
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13.

Region Of Central Macedonia, 11 KATHIGITI ROSSIDI STR., 54008 Thessaloniki, GR
zastoupený panem: Dr Efthimia Staiou

14.

Schválený rozpoet vedoucího partnera:

€ 144 666,66

ástka na spolené financování

€

21 700,00

Andalusia Energy Agency, Calle Isaac Newton s/n ( antiguo Pabellón de Portugal), 41092
Sevilla, ES
zastoupená paní: María Luisa Borra Marcos

15.

Schválený rozpoet vedoucího partnera:

€ 139 456,00

ástka na spolené financování

€

34 864,00

Bay Zoltán Foundation for Applied Research, Institute for Logistics and Production Systems, Iglói u. 2., 3519 Miskolctapolca, HU
zastoupená panem: Tamás Chlepkó
Schválený rozpoet vedoucího partnera:

€ 132 993,33

ástka na spolené financování

€
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lánek 1
Pedmt smlouvy
1. Pedmtem této smlouvy je organizace partnerství za úelem realizace projektu INTERREG
IVC 0624R2 - Renewable Energy Regions Network (RENREN, Regionální sí zdroj obnovitelné energie), jak je uvedeno v doložkách. Doložky obsahují:
x nejnovjší verzi formuláe pihlášky schválenou dohlížecím výborem INTERREG IVC
vetn píloh (doložka I),
x dotaní smlouvu uzavenou mezi ídícím orgánem operaního programu "INTERREG
IVC" a vedoucím partnerem s datem 25. ledna a 8. února 2010 (doložka II),
x rozpoet podle položek, podle složek a podle projektových partner vetn vedoucího
partnera (doložka III),
x pehled sdílených náklad vetn ástek, složek a smluvních partner jakož i podílu každého z platících partner (doložka IV).
2. Doložky – vetn všech ustanovení, na nichž se zakládají a jichž se týkají – se považují za
nedílnou souást této smlouvy.
3. Tato smlouva vejde v úinnost od 5. listopadu 2009 a dále.
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lánek 2
Partnei podle této smlouvy
1. Vedoucí partner je odpovdný za ízení, komunikaci, realizaci a koordinaci inností mezi dotenými partnery, jak to popisuje programová píruka v ásti 2.3.4 "Vedoucí partner"
a lánek 5 dotaní smlouvy "Zastoupení partner, povinnost".
2. Projektovými partnery jsou organizace odpovdné za vykonávání konkrétních projektových
inností zpsobem a v rozsahu vyznaeném ve schváleném formulái pihlášky.

lánek 3
Povinnosti
1. Obecná ustanovení
Partnei se zavazují udlat vše, co je v jejich silách, aby podporovali realizaci projektu, jak je definováno v § 1 ve shod s EU, národní legislativou a dotaní smlouvou.
2. Organizaní skupina, dohlížecí skupina
Organizaní skupina (SC, Steering Group) sestává z jednoho zástupce za každého projektového
partnera a bude zpracovávat pehled celkového pokroku projektu, diskutovat a pijímat rozhodnutí o tom, co jde za každodenní záležitosti, napíklad pijímat plán strategické komunikace (viz
3.2.2, doložka I), rozhodnutí týkající se dodatk k partnerství (v pípad stran
v prodlení/porušujících stran) nebo k smlouvám o partnerství, zmny týkající se inností, rozpotová perozdlení atd.
Organizaní skupina (SC) se bude scházet jednou za rok u píležitosti pracovních seminá. Mohou se konat další úelová setkání, jestliže to bude shledáno jako potebné.
Tato organizaní skupina (SC) pijímá strategická rozhodnutí prostou vtšinou. Každý partner má
jeden hlas.
Dohlížecí skupina (MG) se skládá z vedoucích pracovních skupin a zástupc vedoucích, úedníka pro komunikaci a zástupce úedníka pro komunikaci, tedy zatím:
x pracovní skupina 1: vítr, oceán, hydroenergetika: Dr. Ron Loveland, Welsh Assembly Government (P2, vedoucí), Wolfgang Schulz, Regional government of Schleswig-Holstein (LP, zástupce),
x pracovní skupina 2: geotermální energie, biomasa: Ulf von Sydow, Jämtland County Council
(vedoucí P3); Aðalsteinn Óskarsson, Association of municipalities in the Westfjords (P4, zástupce),
x pracovní skupina 3: solární tepelná energie, fotovoltaická slunení energie: Fernando Señas
Bea, Regional government of Navarra (PP 6, leader); Iosif Spyrides, Cyprus Institute of Energy (PP 5, deputy),
x úedník pro komunikaci Puy Domínguez Pérez (PP 7, Regional Energy Agency of Castilla y
Leon),
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x zástupce úedníka pro komunikaci Björn Nilsson (PP 3, Jämtland County Council).
Každou zmnu v personálním zajištní tchto funkcí musí vedoucí partner sdlit písemn projektovým partnerm. To nevyžaduje zmnu této smlouvy.
Dohlížecí skupin (MG) pedsedá vedoucí partner. Tato dohlížecí skupina se schází pravideln
pi píležitosti pracovních schzek odborník (workshop), pijímá rozhodnutí týkající se vedlejších
zmn (napíklad zmn v informacích o kontaktech, zmn rozvrh inností, malých rozpotových
odchylek) a jejím úkolem je pipravovat rozhodnutí, která mají být pijata organizaní skupinou
(SC).
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3. Závazky a povinnosti vedoucího partnera
Vedoucí partner má za povinnost plnit všechny závazky vyvstávající z dotaní smlouvy a
schválené žádosti.
Vedoucí partner má za povinnost
x ustanovit koordinátora s kvalifikací v ízení evropských projekt, který je povinen pevzít provozní odpovdnost za realizaci celkového projektu,
x ustanovit finanního editele odpovdného za úty, finanní výkaznictví, interní manipulaci
s fondy ERDF/NORWEGIAN a národní spolufinancování,
x zahájit a realizovat projekt podle popis jednotlivých složek schválených dohlížecí skupinou
(MG),
x sepsat a pedstavit zprávy o postupu prací dvakrát za rok obsahující zprávy o innostech a
pezkoušené finanní výkazy pro spolený technický sekretariát programu "INTERREG IVC"
a rovnž tak závrenou zprávu v podob, jaká je definována dotaní smlouvou,
x vyžadovat a pijímat platby od ídícího/schvalujícího orgánu programu "INTERREG IVC",
x v souladu s ástkami uvedenými ve zprávách o postupu prací pevádt urené ástky na
každého projektového partnera, jakmile budou pijaty platby od ídícího/schvalujícího orgánu,
x zajistit úinný interní systém ízení a kontroly, tj.:
x
a) ídit a ovovat pimené výdaje z pidlených dotací,
b) realizovat celkovou úetní evidenci projektu,
c) komunikovat s orgány programu INTERREG IVC, zejména s ídícím orgánem/ spoleným
technickým sekretariátem, schvalujícím orgánem a revizním orgánem,
d) bezodkladn reagovat na každý požadavek orgán realizujících program "INTERREG
IVC",
e) okamžit uvdomit své projektové partnery o každé události, která by mohla vést
k doasnému nebo definitivnímu perušení nebo o každé jiné odchylce projektu,
x pro úely pezkoušení (revize) vždy zachovat všechny soubory, dokumenty a data o té ásti
projektu, za kterou je odpovdný, na obvyklých datových pamových médiích bezpeným a
ádným zpsobem minimáln po období tí rok od platby závreného zstatku provedenou
Evropskou komisí pro program Interreg IVC. Tento zstatek bude výhradn peveden
v dosud nespecifikovaném období roku 2015; ostatní možné zákonné doby zdržení, jaké by
mohly být stanoveny národním právem, zstávají nedoteny,
x uchovat všechny dokumenty potebné pro revizi, postarat se o nezbytné informace
a poskytnout pístup do svých provozoven (míst innosti),
x obstarat nezávislým da ovým odhadcm, kteí provádjí hodnocení projektu INTERREG IVC,
veškeré dokumenty nebo informace nutné jako nápomoc pi vyhodnocení,
x splnit závazky stanovené v lánku 8 - Podílení se na nákladech.

4. Závazky a povinnosti projektových partner
Každý projektový partner má za povinnost pijmout následující závazky a povinnosti:
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x ustanovit vedoucího projektu pro ty ásti projektu, za které bude zodpovdný, udlit vedoucímu projektu oprávnní zastupovat partnera v projektu a ustanovit jednu osobu, která bude zastupovat instituci v organizaním výboru. Tato osoba bude jmenována a oznámena vedoucímu projektu každým projektovým partnerem pedtím, než se uskutení první zasedání organizaního výboru,
x pedem oznamovat vedoucímu partnerovi zmny v lenství v organizaním výboru
a v dohlížecí skupin. Jestliže ustanovení lenové organizaního výboru nebo dohlížecí
skupiny nemohou pijet, mohou poslat náhradníka, který bude pedem oznámen vedoucímu partnerovi,
x realizovat tu ást projektu, za kterou je odpovdný, v odpovídajícím ase podle popisu
jednotlivých složek (tiskopis žádosti, doložka III) schválených dohlížecím výborem,
x podporovat vedoucího partnera v sestavování zpráv o postupu prací a závrených výkaz tím, že vas obstará potebná data. Zejména všichni partnei mají za povinnost
pedložit dvakrát za rok finanní výkaz svých výdaj ped 15. srpnem a 15. únorem
s ohledem na povinnost vedoucího partnera pedložit zprávu o postupu prací spolenému
technickému sekretariátu 1. íjna a 1. dubna,
x okamžit uvdomit vedoucího partnera o každé události, která by mohla vést
k doasnému nebo závrenému perušení nebo o každé jiné odchylce projektu,
x vyhotovit všechny dokumenty pro úely pezkoušení (auditu), zejména obstarat potebné
informace a všem odpovídajícím autorizovaným revizním orgánm poskytnout pístup do
svých provozoven (míst innosti),
x pro úely pezkoušení (revize) vždy zachovat všechny soubory, dokumenty a data o ásti
projektu, za která je odpovdný, na obvyklých datových pamových médiích bezpeným
a ádným zpsobem minimáln po období tí rok od platby závreného zstatku provedenou Evropskou komisí pro program Interreg IVC. Tento zstatek bude výhradn peveden v dosud nespecifikovaném období roku 2015; ostatní možné zákonná doby zdržení,
jaké by mohly být stanoveny národním právem, zstávají nedoteny,
x obstarat veškeré dokumenty nebo informace nutné jako nápomoc pi vyhodnocení nezávislým da ovým odhadcm, kteí provádjí hodnocení projektu INTERREG IVC,
x brát ohledy na pravidla a závazky uvedené v dotaní smlouv a prohlášení o spoleném
financování, které podepsal každý projektový partner v žádosti,
x bezodkladn reagovat na každý požadavek orgán programu "INTERREG IVC" – ídícího
orgánu schvalující/spoleného technického sekretariátu, schvalujícího orgánu a revizního
orgánu.

lánek 4
Závazky
1. Každý projektový partner vetn vedoucího partnera bude odpovídat ostatním partnerm
a zbaví odpovdnosti a bude krýt ostatní partnery proti všem závazkm, škodám a nákladm
vzniklým kvli nesouladu svých povinností a závazk, jak je stanoveno v této smlouv a jejích
doložkách.
2. Žádná strana nebude odpovdná za nesoulad se závazky vyplývající z této smlouvy
v pípad vyšší moci. V takovém pípad musí toto postižený projektový partner okamžit písemn oznámit ostatním projektovým partnerm.
lánek 5
Rozpotové podklady a prognóza plateb partnera
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1. Vedoucí partner je výhradní odpovdnou stranou ídícího orgánu a dohlížecího výboru programu INTERREG IVC pro rozpotové a finanní ízení projektu. Vedoucí partner bude odpovdný za realizaci nárok a pevod plateb svým projektovým partnerm a rovnž za perozdlení mezi složkami rozpotu, jak je definováno v oddílu 2.2 dotaní smlouvy. Za každý finanní výkaz, následující platbu z fond programu vedoucímu partnerovi, vedoucí partner
pevede okamžit sumy pidlené každému z projektových partner. Nedojde k žádným srážkám a zadržováním nebo k dalším konkrétním poplatkm; avšak právo odložit platby, jak
uvádí lánek 8.4 zstává nedoteno.
2. Vedoucí partner musí zajistit správnost úetních a finanních výkaz a dokument sestavených projektovými partnery. K tomu úelu mže vedoucí partner požadovat další informace,
dokumentaci a doklady od projektových partner.
3. Každý projektový partner bude inn zodpovdným za svj rozpoet až do výše ástky, kterou tento partner participuje na projektu a bude ruit za uvolnní svého podílu na spoleném
financování.
4. Projektoví partnei vetn vedoucího partnera se zavazují respektovat rozpoet podle položek
a složek rozpotu a prognóz partnerských plateb podle tabulky v doložce III této smlouvy.
5. Každý partner vetn vedoucího partnera se zavazuje dodržovat oddlený úetní systém výhradn použitý pro tento projekt, jak se definuje v § 1. Úty musí zajistit útování celkových
výdaj (finanní výlohy) a obratu (píjm) týkajících se projektu v eurech (EUR; €).
Úetní výkazy nebo jiné dokumenty vetn kopií veškeré podkladové dokumentace (faktury,
dokumenty týkající se nabídkových ízení, bankovních výpisy atd.) se povinn pedkládají
vedoucímu partnerovi nebo orgánu ustanovenému k tomuto úelu podle rozvrhu a požadavk stanovených vedoucím partnerem. V souladu s lánkem 4 dotaní smlouvy, pouze zaplacené výlohy nesené organizacemi uvedenými jako partnei v poslední schválené verzi žádosti jsou oprávnné ke spolenému financování z ERDF a norských fond.
Pro partnery, kteí se nacházejí mimo eurozónu, vedoucí partner a partnei souhlasí
s následující variantou konverze projektových výloh v souladu s ástí 4.3.3 programové píruky:
x Budou použity prmrné msíní smnné kursy nastavené Komisí za poslední msíc výkazového období. Jsou publikovány na adrese:
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en. ]
6. Jestliže neexistují doklady nebo v pípad nesplnní pravidel týkajících se oprávnnosti výloh
vedoucí partner požádá projektové partnery, aby pepracovali pedložené finanní dokumenty. V pípad opakovaného nesplnní je vedoucí partner oprávnn zamítnout výlohy deklarované projektovým partnerem. V tomto pípad je vedoucí partner zavázán informovat projektového partnera o zamítnutí deklarovaných výloh a motivace k tomuto zamítnutí; krom toho
bude informován ídící orgán a spolený technický sekretariát programu "INTERREG IVC".
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lánek 6
Pozmnní pracovního plánu a perozdlení rozpotu
1. Pedtím, než požádají o perozdlení celkových náklad, jak je uvedeno v žádosti z jedné
rozpotové položky, složky a/nebo projektového partnera jinému v souladu s oddílem 2.2 dotaní smlouvy, jak je uvedeno ve schválené žádosti, vedoucí partner obdrží schválení projektových partner. Vedoucí partner mže projektovým partnerm stanovit konený termín pro
schvalování takových modifikací, takže po daném koneném termínu, nedostane-li žádné
sdlení, se modifikace považuje za schválenou projektovými partnery.
2. Všechny požadavky na zmny dotaní smlouvy pedložené vedoucím partnerem ídícímu orgánu a spolenému technickému sekretariátu programu "INTERREG IVC" musí být projektovými partnery autorizovány pedem.

lánek 7
Hlášení
1. Každý projektový partner se zavazuje poskytovat vedoucímu partnerovi informace potebné
pro sestavení zpráv o postupu prací a ostatních konkrétních dokument vyžadovaných ídícím orgánem a spoleným technickým sekretariátem programu "INTERREG IVC" nebo jinými
orgány, kteí realizují program. Nutno dodržovat výkazová období uvedená v dotaní smlouv, konené termíny výkaz dohodnuté s vedoucím partnerem a rovnž tak pokyny uvedené
ve formuláích výkaz.
2. Vedoucí partner má za povinnost systematicky posílat každému projektovému partnerovi kopie zpráv o postupu prací pedložených ídícímu orgánu a spolenému technickému sekretariátu programu "INTERREG IVC" a projektové partnery pravideln informovat o všech významných sdleních orgánm realizujícím tento program.
3. Projektoví partnei jsou povinni dát certifikovat revizorem svá hlášení vedoucímu partnerovi
v souladu s konkrétními revizními požadavky své zem, jak je vyznaeno na webové stránce
programu INTERREG IVC. Projektoví partnei musí pedkládat svoje hlášení vetn revizních
informací vedoucímu partnerovi.

lánek 8
Podílení se na nákladech
1. Terminologie
x Podílení se na nákladech znamená v tomto projektu, že jeden projektový partner (=smluvní
strana) platí výlohy, a tyto náklady se rozvrhnou na všechny projektové partnery oprávnné
k financování z programu INTERREG IVC v rámci tohoto projektu (v dalším se nazývají platící partnei). Náklady, které budou sdílené, se odvozují ze spolené realizace projektu a jako
výsledek vykonávání našich inností, který pináší užitek bu ad partner nebo celému
partnerství.
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x Jednotlivá ást: jednotlivá ást sdílených náklad vyplývá ze sdílených zpsobených náklad
dlených potem platících partner a nesmí pekroit obnos 27 189,19 EUR na instituci partnera po celé trvání projektu.
x Smluvní partner: partner, který uzavírá smlouvy na subdodávky/platí výlohy sdílených náklad první a pak je kryje podle zpsobu popsaného pod íslem 4 tohoto lánku, se bude nazývat smluvní partner (CP, contracting partner).
2. Specifikace náklad, které budou sdílené
Sdílené náklady se týkají následujících inností:
x podpora vedoucího partnera (podle ásti 4.3 žádosti RENREN) pro úlohy složky 1
x konkrétní spolená komunikace & innosti šíení (smluvní partnei: P3 – Castilla y Leon Energy Agency, P7 – Jämtland County Council, vedoucí partner)
x následující innosti s ohledem na složku 3: srovnávací analýza strategií RES podle doložky
IV, pozvání expert na pracovní semináe (CP: vedoucí partner)
Seznam všech subjekt sdílejících náklady s pesným popisem, asovým rozptím, smluvními
partnery a odhadem náklad pro každou položku je pipojen k této dohod jako doložka IV.
3. Závazky partner:
x Všichni projektoví partnei vetn vedoucího partnera se zavazují obstarat svoji jednotlivou
ást ke sdílení náklad.
x Smluvní partner (CP, Contracting Partner): každý smluvní partner bude generovat relevantní
náklady, které pozdji budou sdílené. Je odpovdný za úetnictví, platby a úhradu sdílených
náklad ve shod s požadavky programové píruky a podle pravidel svojí zem.
x Každý platící partner vyrovnává smluvnímu partnerovi sdílené náklady až do data platby specifikovaného ve faktue/finanním sdlení a zpsobem stanoveným v této smlouv (íslo 4
tohoto lánku).
4. Zpsob sdílení náklad
Platící partnei platí smluvnímu partnerovi svoje aktuální sdílené náklady následujícím zpsobem:
po aktuální platb výlohy smluvní partner vystaví ostatním platícím partnerm fakturu na sdílené
náklady. Tato faktura uvádí celkovou ástku zaplacenou smluvnímu partnerovi, sdílený náklad
každého platícího partnera a zpsob výpotu podílu partnera. Je doprovázena:
x potvrzením revizora vystaveným na celkovou ástku sdílených náklad (100%) zaplacených
smluvním partnerem,
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x kopii relevantní dokumentace dokazující zpsobilost a platbu náklad (napíklad za externí
expertizu/&náklady servisu, kopie dokumentace zadávání veejných zakázek, kontrakty/smlouvy, fakturu expert nebo poskytovatel servisu a doklad o zaplacení – bankovní výpis),
Platící partner musí pevést závazek na bankovní úet smluvního partnera bhem období stanoveného ve faktue sdílených náklad. V pípad, že platící partner zjistí, že s touto fakturou je
mimo rozvrh, okamžit bude informovat smluvního partnera; tato informace musí být pedložena
ne pozdji, než je konený termín pro platbu.
Každý platící partner zahrne svj podíl do svého finanního výkazu za období, ve kterém jsou
náklady zpsobené a tím požaduje spolené financování svých sdílených náklad z programu
INTERREG IVC.
Vedoucí partner v pípad, že odpovídající projektový partner je v prodlení, odete od individuálního grantu tohoto zpoždného partnera zbývající ástku sdílených náklad a rozdíl penese na
smluvního partnera.

lánek 9
Informace a propaganí opatení
1. Vedoucí partner a projektoví partnei budou spolen realizovat plán sdlování a šíení, který
zajistí píslušnou propagaci projektu a jeho výsledk vi potenciálním píjemcm, akcionám projektu a obecné veejnosti.
2. Všechny informace a propaganí opatení míící na píjemce, potenciální uživatele pínos
i veejnost musí specifikovat, že projekt pijal dotaci ze zdroj programu, jak definuje lánek
1(1) dotaní smlouvy v rámci programu INTERREG IVC. Musí být dodržena regulaní opatení (EC) No 1828/2006 z 8. prosince 2006, rozšíená o opatení Regulation (EC) 846/2009 z
1. záí 2009 (OJ L 250, 23.9.2009, p. 1), ást, ást 1 (zejména lánky 8 a 9) týkající se informací a propaganích opatení ohledn strukturálních fond a smrnic ídícího orgánu a spoleného technického sekretariátu podle nejnovjší verse programové píruky a na webu.
3. Dále nutno jasn uvést, že projekt byl spolufinancován EDRF prostednictvím programu
INTERREG IVC a nutno uvést evropskou vlajku a logo programu a heslo.
4. Projektoví partnei vetn vedoucího partnera souhlasí, že ídící orgán a spolený technický
sekretariát budou oprávnni v rámci programu "INTERREG IVC" publikovat v libovolné form
a na libovolném mediu poítaje v to Internet, následující informace:
x
x
x
x
x
x

název vedoucího partnera a jeho projektové partnery
úel dotace
udlenou ástku a podíl na celkových nákladech projektu útovaných na financování
geografickou lokalizaci projektu
zprávu o postupu prací vetn finanního výkazu
zda a jak byl projekt zveejnn
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5. Projektoví partnei vetn vedoucího partnera, souhlasí s posláním tí kopií hlavního reklamního a informaního materiálu vytvoeného ve spoleném technickém sekretariátu. Projektoví
partnei vetn vedoucího partnera dále oprav ují spolený technický sekretariát, ídící orgán
a Evropskou komisi použít tento materiál jako nejlepší ukázku, jak byla dotace využita.
6. Projektoví partnei vetn vedoucího partnera souhlasí, že jakékoli informace, publikace
v mediích nebo jiné zveejnní projektu bude sdleno spolenému technickému sekretariátu
pro potenciální aktualizaci webové stránky nebo ukázky nejlepšího pípadu využití dotací.
7. Projektoví partnei vetn vedoucího partnera zajistí, že bude pozván alespo jeden len spoleného technického sekretariátu, aby pedstavil program bhem závrené konference nebo
jiné závrené události.
8. Partnei budou usilovat o ustanovení stálého kontaktu pro informaní a reklamní úely.
lánek 10
Dvrnost
1. Akoli povaha realizace tohoto projektu je veejná, ást informací vym ovaných v souvislosti
s jeho realizací mezi orgány programu, partnery a vedoucím partnerem, vedoucím partnerem
a ídícím orgánem/dohlížecím výborem/revizním orgánem mže být dvrná. Pouze
dokumenty a další složky explicitn opatené oznaením "dvrné" se mají považovat za
takové.
2. Vedoucí partner a projektoví partnei se zavazují pijmout opatení na zajištní, aby všichni
lenové personálu vykonávající tuto práci respektovali dvrnou povahu této informace
a nešíili ji, nepedávali ji tetím stranám a nevyužívali ji bez pedchozího souhlasu vedoucího
partnera a partnerské instituce, která tuto informaci poskytla.
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lánek 11
Kooperace s tetími stranami, delegování a nákup externích služeb
1. V pípad kooperace s tetími stranami, delegování ásti inností nebo nákupu služeb mimo
podnik (outsourcing) mají projektoví partnei za povinnost zstat výhradními odpovdnými
stranami vi vedoucímu partnerovi a prostednictvím tohoto partnera orgánm realizujícím
projekt ohledn souladu svých závazk z dvodu podmínek nastavených touto smlouvou
vetn jejích doložek.
2. Vedoucí partner bude informován projektovými partnery o pedmtu a úastníku jakéhokoli
kontraktu uzaveného s tetí stranou.
3. Pro nákup inností mimo partnery spolufinancovaných programem INTERREG IVC vedoucí
partner a projektoví partnei musí vyhovovat evropským a národním pravidlm udlování veejných zakázek.

lánek 12
Cese, ddictví ze zákona
1.

Ani vedoucí partner, ani projektoví partnei nemohou pevést své povinnosti a práva z této
smlouvy bez pedchozího souhlasu ostatních stran této smlouvy.
Strany této smlouvy se jsou vdomy opatení dotaní smlouvy, na základ kterých mže vedoucí partner pedat svoje povinnosti i práva, jak uvádí dotaní smlouva, pouze po pedchozím písemném souhlasu ídícího orgánu a dohlížecího výboru programu "INTERREG IVC".

2.

V pípad ddictví ze zákona vedoucí partner nebo projektový partner je povinen pevést
všechny svoje povinnosti z této smlouvy na nástupce.

lánek 13
Nesplnní závazk nebo zpoždní
1. Každý projektový partner je povinen bezodkladn informovat vedoucího partnera a poskytnou
mu veškeré potebné podrobnosti, jestliže by vznikly události, které by mohly riskovat realizaci projektu.
2. Jestliže jeden z projektových partner neplní svoje závazky, vedoucí partner napomene partnera, aby dosáhl souladu bhem rozumného asového období, maximáln bhem jednoho
msíce. Vedoucí partner má za povinnost vyvinout veškeré úsilí a spojit se s projektovými
partnery pi ešení obtíží vetn vyhledání podpory spoleného technického sekretariátu/ídícího orgánu programu "INTERREG IVC".
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3. Jestliže neplnní závazk petrvává, mže vedoucí partner dát podnt k rozhodnutí organizaního výboru a vylouit dotyného projektového partnera z projektu se schválením orgán
programu "INTERREG IVC". Spolený technický sekretariát/ídící orgán programu
"INTERREG IVC" bude okamžit informován, jestliže konsorcium zamýšlí vylouit projektového partnera z projektu.
4. Vylouený projektový partner má za povinnost vrátit vedoucímu partnerovi všechny fondy
programu, které obdržel, o kterých ke dni vylouení nemže dokázat, že byly použity pro realizaci projektu podle pravidel zpsobilosti výloh.
5. V pípad, že projektový partner neplní svoje povinnosti a má to finanní dsledky pro financování projektu jako celku, mže vedoucí partner požadovat vyrovnání pokrývající dotený
obnos.

lánek 14
Požadavek ídícího orgánu na uhrazení (vrácení)
Jestliže ídící orgán programu "INTERREG IVC" v souladu s opatením dotaní smlouvy, ást 8,
požaduje uhrazení (vrácení) dotace již pevedené, každý z projektových partner musí pevést
svj podíl na vracené ástce vedoucímu partnerovi. Vedoucí partner musí bez zpoždní pedložit
dopis, podle kterého ídící orgán uplatnil požadavek na vrácení a oznámit každému
z projektových partner ástku k vrácení. Tato ástka je splatná do dvou týdn po oznámení vedoucího partnera. V pípad, že vracená ástka se musí podrobit úroení, pak úroková míra bude
urena podle opatení uvedených v dotaní smlouv 8.4 a bude se týkat každého projektového
partnera.

lánek 15
Spory mezi partnery
1. V pípad jakýchkoli spor mezi sebou jsou projektoví partnei povinni pracovat smrem
k pátelskému urovnání. Spory budou oznámeny organizanímu výboru projektu.
2. V pípad, kdy pátelské urovnání není možné, bude spor s konenou platností rozhodnut
podle jurisdikce zem, kde je umístný vedoucí partner.

lánek 16
Promlení
1. Právní kroky týkající se jakéhokoli problému plynoucího z této smlouvy nelze pedložit soudu
po dob delší než ti roky poté, co nárok vznikl.
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lánek 17
Závrená ustanovení
1. Pracovním jazykem tohoto partnerství bude anglitina.
2. Jestliže jakékoli opatení této smlouvy bude zcela nebo ásten neúinné, strany této
smlouvy se pokusí nahradit neúinné opatení úinným, které bude co možná nejbližším úelu pvodního opatení.
3. Tato smlouva bude rozšiován výhradn písemn pomocí dodatku za tím úelem podepsaného všemi zúastnnými stranami.

Zmny projektu (týkající se napíklad inností, asového rozvrhu nebo rozpotu), které byly
schváleny ídícím orgánem, mohou být vykonány bez poizování dodatku k této smlouv.
4. Každá zmna sídla vyznaeného v žádosti (doložka I) musí být oznámena vedoucímu partnerovi doporuenou poštou bhem 15 dn následujících po zmn adresy.

Uzaveno v .......... [Datum, místo]

Vedoucí partner
_____________
Podpis

_____________
Datum

Partner 1
_____________
Podpis

_____________
Datum

Partner 2
_____________
Podpis

_____________
Datum

Partner 3
_____________
Podpis

_____________
Datum

Partner 4
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___________
Podpis

_____________
Datum

Partner 5
_____________
Podpis

_____________
Datum

Partner 6
_____________
Podpis

_____________
Datum

Partner 7
_____________
Podpis

_____________
Datum

Partner 8
_____________
Podpis

_____________
Datum

Partner 9
___________
Podpis

_____________
Datum

Partner 10
_____________
Podpis

_____________
Datum

Partner 11
_____________
Podpis

_____________
Datum

Partner 12
_____________
Podpis
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Partner 13
___________
Podpis

_____________
Datum

Partner 14
_____________
Podpis

_____________
Datum

Partner 15
_____________
Podpis

_____________
Datum

Doložky:
Doložka I. – Formulá žádosti
Doložka II. – Dotaní smlouva
Doložka III. – Rozpotová tabulka podle partner a složek
Doložka IV: - Pehled sdílených náklad
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ást 2.3 formuláe žádosti popisuje:
x každodenní innost – týká se koordinaních úloh (monitorování celkového postupu RENREN)
pestavuje základní informace týkající se cíle projektu a navržených výstup a výsledk pi události zahájení
x píprava schzí dohlížecí skupiny a organizaního výboru (viz 2.3.3)
x posílání ádných e-mail, pipomínek povinností vedoucím pracovních skupin a nastavení
konferenních volání, jestliže to pichází v úvahu
x navrhování partnerské smlouvy
x shromažování finanních ástí zpráv o postupu prací vetn výloh vyvolaných vedoucím
partnerem a pedkládání shromáždných zpráv o postupu prací do spoleného technického
sekretariátu programu INTERREG IVC JTS
x organizování revize prvního stupn shromáždných zpráv a vlastních hlášených výloh
x psobení jako prostedníka mezi JTS s konsorciem
x poskytování požadavk na finanní ízení projektovým partnerm, které má dodržovat každý
partner, aby bylo zajištno, že partnei si jsou vdomi princip financování programu
INTERREG IVC.
x kontrola vstupu partnera do finanní ásti zprávy o postupu prací a podložené kalkulace, aby
se zajistilo, že odpovídá vykonávaným innostem a že jsou dodržovány principy financování
programem INTERREG IVC.
x pravidelné pipomínky partnerm o jejich finanních povinnostech, posílání aktualizovaných
informací, jestliže to pichází v úvahu, o principech financování a finaních problémech.
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Partnership Agreement between the Lead Partner and project
partners of the INTERREG IVC project RENREN
Having regard to
x

Council Regulation (EC) No 1080/2006 of 5 July 2006, amended by Regulation (EC)
397/2009 of 6 May 2009 (OJ L 126, 21.5.2009, p. 3), Article 20 (1) (a) laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund
and the Cohesion Fund,

x

the Programme Manual, Section 4.1.2 “The Partnership Agreement”, whereupon partners
in a project funded under INTERREG IVC have to conclude an agreement concerning
their mutual financial and legal responsibilities, including the functions and responsibilities
of the Lead Partner,

x

the Subsidy Contract signed on 25th January 2010/8th February 2010 between the INTERREG IVC Managing Authority and the Lead Partner, Section 4 for the implementation
of the INTERREG IVC project 0624R2 - Renewable Energy Regions Network (RENREN),
approved by the INTERREG IVC Monitoring Committee - on 5 November 2009 in Stockholm,

the following agreement shall be made between the following partners:

LEAD PARTNER (LP)
1.

Federal State of Schleswig-Holstein (LP), Düsternbrooker Weg 94, 24105 Kiel, DE
Represented by: Dr. Gustav W. Sauer
Approved Lead Partner budget: € 270.088,00
Amount of co-financing : € 67.522,00
PROJECT PARTNERS (PP)

2.

Welsh Assembly Government (P2), Third Floor, Cathay’s Park 2, CF 10,
3NQ,Cardiff,UK
Represented by: Dr. Ron Loveland
Approved partner budget:

€ 171.348,00

Amount of co-financing:

€ 42.837,00
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3.
County Council of Jämtland (P3), Institute of Rural Development, Rösta, 83043
s, SE
Represented by:Ulf von Sydow

4.

Approved partner budget:

€ 320.999,99

Amount of co-financing:

€ 80.250,00

The Association of municipalities in the Westfjords (P4), Arnagata 2-4, IS
400Isafjordur, Iceland
Represented by: Aðalsteinn Óskarsson
Approved partner budget:

5.

€ 67.856

Cyprus Institute of Energy (P5), 13-15 Andrea Araouzu Str.,1421 Nicosia, Cyprus
Represented by: Iosif Spyrides

6.

7.

Approved partner budget:

€ 103.100,00

Amount of co-financing

€ 15.465,00

Department of Innovation, Enterprise and Employment of Navarra (P6), Parque
Tomas Caballero 1-6 planta, 31005 Pamplona, ES
Represented by: Begoña Urien Angulo
Approved partner budget:

€ 135.202,56

Amount of co-financing

€ 33.800,64

Regional Energy Agency of Castilla y Leon (P7), Av. Reyes Leonses, 11 EREN
Building, 24008 Léon, ES
Represented by: Puy Domínguez Pérez
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Approved partner budget:
Amount of co-financing

8.

€ 158.392,01
:

€ 39.598,01

The partner “Energy Commission of Styria” (P8) has dropped out during the negotiation phase and will no longer be considered in this project.

9.

Region Pays de la Loire (P9), 1 Rue de la Loire, 44966 Nantes, FR
Represented by: Jacques Auxiette, President of Region Pays de la Loire

10.

Approved partner budget:

€ 150.000

Amount of co-financing:

€ 37.500

The Agency for Social and Economic Development of Timis County (P10), Bv.
Revolutiei din 1989, No. 17 , 300034 Timi oara, RO
Represented by: Sergiu BALASA, Director ADETIM

11.

Approved partner budget:

€ 121.746,66

Amount of co-financing:

€ 18.262,00

Lodz Region (P11), 8 Pilsudskiego Avenue, 90-051 ód , PL
Represented by: Mr. Witold Stpie – Deputy Marshal of the Lodz Region

12.

Approved partner budget:

€ 117.906,64

Amount of co-financing:

€

17.686,00

Ústí Region (P12), Velká Hradební, 40002 Ústí nad Labem, CZ
Represented by: Tatiana Krydlová

Approved partner budget:
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Amount of co-financing:

13.

€

19.419,00

Region Of Central Macedonia (P13), 11 KATHIGITI ROSSIDI STR., 54008 Thessaloniki, GR
Represented by: Mrs. MARIA LIONI, SECRETARY GENERAL

14.

Approved partner budget:

€ 144.666,66

Amount of co-financing:

€

21.700,00

Andalusia Energy Agency (P14), Calle Isaac Newton s/n ( antiguo Pabellón de
Portugal), 41092 Sevilla, ES
Represented by: María Luisa Borra Marcos

15.

Approved partner budget:

€ 139.456,00

Amount of co-financing:

€

34.864,00

Bay Zoltán Foundation for Applied Research, Institute for Logistics and Production
Systems (P15), Iglói u. 2., 3519 Miskolctapolca, HU
Represented by: Professor János Hajtó

Approved partner budget:

€ 132.993,33

Amount of co-financing:

€
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Article 1
Subject of the agreement
1. Subject of this agreement is the organisation of a partnership in order to implement the INTERREG IVC project 0624R2 - Renewable Energy Regions Network (RENREN) as indicated
in the annexes. The annexes comprise
x

the latest version of the application form approved by the INTERREG IVC Monitoring
Committee including enclosures (Annex I),

x

the Subsidy Contract between the Managing Authority of the "INTERREG IVC" Operational Programme and the Lead Partner dated 25th January/8th February 2010 (Annex II),

x

Budget by budget line, by component and by project partner, including the Lead Partner
(Annex III),

x

Overview of shared costs, including amounts, components, and contracting partners as
well as each paying partner’s share (Annex IV)

2. The annexes - including all provisions they are based on and refer to - are considered to be
an integral part of this agreement.
3. This agreement will enter into force from 5 November 2009 onward.
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Article 2
Partners to the agreement
1. The Lead Partner is responsible for the management, communication, implementation and
co-ordination of activities among the related project partners as it is described in the Programme Manual Section 2.3.4 “The Lead Partner”, and in the Subsidy Contract Article 5.
“Representation of partners, liability”.
2. Project partners are the organisations responsible for carrying out specific project activities in
the manner and scope as indicated in the approved application form.
3. The term “partners” as used in this agreement shall cover both, the Lead Partner and all project partners of the INTERREG IVC project RENREN.

Article 3
Obligations
1. General provisions
The partners commit themselves in doing everything in their power to support the implementation
of the project as defined in § 1 in compliance with EU, national legislation and the Subsidy Contract.
2. Steering Group, Monitoring Group
The Steering Group (SC) consists of one representative per partner and shall overview the overall progress of the project and discuss and take decisions going beyond the ordinary day-to-day
business, e.g. adoption of the strategic communication plan (see 3.2.2, Annex I), decisions concerning amendments to the partnership (in case of defaulting partners) or to the partnership
agreement, changes related to activities, budget reallocations, etc.
The SC will meet once a year on the occasion of workshops. Additional ad-hoc meetings can be
held if deemed necessary.
The SC takes strategic decisions with simple majority. Each partner has one vote.
The Monitoring Group (MG) is composed of the Working Group leaders and deputy leaders, the
Communication officer and the Deputy communication officer, i.e. for the time being
x
x
x
x
x

Working Group 1: Wind, ocean, hydropower: Dr. Ron Loveland, Welsh Assembly Government
(PP 2, leader), Wolfgang Schulz, Regional government of Schleswig-Holstein (LP, deputy)
Working Group 2: Geothermal, Biomass: Ulf von Sydow, Jämtland County Council (leader PP
3); Aðalsteinn Óskarsson, Association of municipalities in the Westfjords (PP 4, deputy)
Working Group 3: Solarthermal, photovoltaic: Fernando Señas Bea, Regional government of
Navarra (PP 6, leader); Iosif Spyrides, Cyprus Institute of Energy (PP 5, deputy)
Communication officer Puy Domínguez Pérez (PP 7, Regional Energy Agency of Castilla y
Leon)
Deputy communication officer Björn Nilsson (PP 3, Jämtland County Council).

Any change of staffing of these functions shall be communicated by the Lead Partner to the project partners in writing. It shall not require a change of this agreement.
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The MG is chaired by the Lead Partner. The MG meets regularly on the occasion of workshops,
takes decisions on minor changes (e.g. on changes in contact information, rescheduling of activities, small budget deviations) and shall prepare decisions to be taken by the SC.

3. Obligation and duties of the Lead Partner
The Lead Partner shall fulfil all obligations arising from the Subsidy Contract and the approved application.
The Lead Partner shall
x

appoint a coordinator qualified in European project management and who shall accept the
operational responsibility for the implementation of the overall project

x

appoint a Financial Manager responsible for the accounts, financial reporting, the internal
handling of ERDF/NORWEGIAN funds and national co-financing

x

start and implement the project according to the descriptions of individual components
approved by the Monitoring Committee

x

draw up and present progress reports twice a year comprising activity reports and audited
financial reports to the Joint Technical Secretariat of the "INTERREG IVC" programme, as
well as the final report as it is defined in the Subsidy Contract

x

request and receive payments from the Managing Authority / Certifying Authority of the
"INTERREG IVC" programme

x

transfer in compliance with the amounts reported in the progress report the devoted part
for each project partner as soon as it has received payment from the Managing / Certifying Authority

x

ensure an efficient internal management and control system i.e.:
a) manage and verify appropriate expenditures of the subsidy awarded
b) carry out the project's overall accounting
c) communicate with the INTERREG IVC programme bodies, particularly the Managing
Authority/Joint Technical Secretariat, Certifying Authority and Audit Authority
d) react promptly to any request by the bodies implementing the "INTERREG IVC" programme
e) notify its project partners immediately of any event that could lead to a temporary or final discontinuation or any other deviation of the project

x

retain at all times for audit purposes all files, documents and data about the part of the
project for which it is responsible on customary data storage media in a safe and orderly
manner for a minimum period of 3 years after the payment of the final balance by the
European Commission to the ”INTERREG IVC” programme. This balance will only be
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transferred in an as yet unspecified period of time after 2015; other possibly longer statutory retention periods, as might be stated by national law, shall remain unaffected
x

conserve all documents required for the audit, provide necessary information and give access to its business premises

x

provide the independent assessors carrying out the INTERREG IVC project programme
evaluation any document or information necessary to assist with the evaluation

x

fulfil obligations as stipulated in Article 8 – Cost sharing.

4. Obligations and duties of the project partners
Each project partner shall accept the following duties and obligations:
x

appoint a Project Leader for the parts of the project for which it is responsible and give the
Project Leader the authority to represent the project partner in the project and appoint one
person who will represent the project partner in the Steering Committee. This person shall
be appointed and communicated to the Lead Partner by each project partner before the
first Steering Committee session takes place.

x

Communicate to the Lead Partner changes in membership in the Steering Committee and
in the Monitoring Group in advance. If the designated Steering Committee or Monitoring
Group members are prevented from coming, they can send an alternate who shall be
communicated to the Lead Partner in advance.

x

implement the part of the project for which it is responsible in due time according to the
descriptions of individual components (Application Form, Annex 3) approved by the Monitoring Committee

x

support the Lead Partner in drawing up progress reports and the final report by providing
the required data on time. In particular all project partners shall submit twice a year a financial report of their expenditures before 15 August and 15 February in respect of the
Lead Partner’s obligation to submit the progress report to the Joint Technical Secretariat
on 1 October and 1 April

x

notify the Lead Partner immediately of any event that could lead to a temporary or final
discontinuation or any other deviation of the project

x

produce all documents required for audit purposes, especially provide necessary information and give access to its business premises to all relevant authorised audit bodies

x

retain at all times for audit purposes all files, documents and data about the part of the
project for which it is responsible on customary data storage media in a safe and orderly
manner for a minimum period of 3 years after the payment of the final balance by the
European Commission to the “INTERREG IVC” programme. This balance will only be
transferred in an as yet unspecified period of time after 2015, Other possibly longer statutory retention periods, as might be stated by national law, shall remain unaffected

x

provide the independent assessors carrying out the INTERREG IVC project evaluation
with any document or information necessary to assist with the evaluation
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x

respect all rules and obligations laid down in the Subsidy Contract and the co-financing
statement each project partner has signed for the application

x

react promptly to any request by the INTERREG IVC programme bodies - the Managing
Authority/Joint Technical Secretariat, Certifying Authority and Audit Authority

Article 4
Liability
1. Each partner shall be liable to the other partners and shall indemnify and hold harmless such
other partners for and against any liabilities, damages and costs resulting from the noncompliance of its duties and obligations as set forth in this agreement and its annexes.
2. No party to this agreement shall be held liable for not complying with obligations ensuing from
this agreement in case of force majeure. In such a case, the partner involved must announce
this immediately in writing to the other partners of the project.

Article 5
Budget details and Payment Forecast by Partner
1. The Lead Partner is the sole responsible party to the INTERREG IVC Managing Authority and
Monitoring Committee for the budgetary and financial management of the project. The Lead
Partner shall be responsible for the realisation and the transfer of payment claims to its project partners as well as for an application for reallocation between budget components by the
project partner as defined in the Subsidy Contract, Section 2.2. For each financial report, following the payment of programme funds to the Lead Partner, the Lead partner shall transfer
immediately the sums assigned to each project partner. No deduction, retention or further
specific charge shall be made; however, the right to suspend payments as referred to in Article 8.4 shall remain unaffected.
2. The Lead Partner must ensure the correctness of the accounting and financial reports and
documents drawn up by the project partners. The Lead Partner may request further information, documentation and evidence from the project partners to that effect.
3. Each partner shall be held responsible for its budget up to the amount as to which the partner
participates in the project and pledges to release its part of the co-funding.
4. The project partners, including the Lead Partner, commit themselves to respect the budget by
budget line and component and payment forecast by partner according to the table in Annex
III of this agreement.
5. Each partner commits to keeping a separate accounting system solely used for the project as
defined in § 1. The accounts shall provide for registration in Euros (EUR; €) of total expenses
(expenditure) and of the return (income) related to the project.
Accounting reports or other documents, including copies of all background documentation (invoices, documents related to tender, bank statements, etc.) shall be submitted to the Lead
Partner or to the body appointed to that effect, in accordance with the schedule and require-
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ments stipulated by the Lead Partner. In accordance with Article 4 of the Subsidy Contract,
only expenditure paid and borne by organisations listed as partners in the approved latest
version of the Application Form are eligible to ERDF and Norwegian co-financing.
For partners located outside the EURO-zone, the Lead Partner and the partners agree on the
following option for the conversion of project expenditure in accordance with chapter 4.3.3. of
the Programme Manual:
The average monthly exchange rate set by the Commission of the last month of the reporting
period is used. It is published on:
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en. ]
6. In default of evidence or in the event of non-fulfilment of the rules concerning eligibility of expenditure, the Lead Partner shall ask the project partners to redraft the submitted financial
documents. In case of repeated non-fulfilment, the Lead Partner shall be entitled to deny the
expenditure declared by a project partner. In that case, the Lead Partner is obliged to inform
the project partner concerned on the denial of the expenditure declared and the motivation
thereto; also, the Managing Authority/Joint Technical Secretariat of the "INTERREG IVC"
programme shall be informed.
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Article 6
Modification of the work plan and budget reallocation
1. Before applying for reallocation of total costs as stated in the approved application form from
one budget line, component and/or project partner to another in accordance with the Subsidy
Contract section 2.2, the Lead Partner shall obtain the approval of its project partners. The
Lead Partner may set up a deadline for the project partners for the approval of these modifications so that beyond the given deadline, if no communication received, the modification is
considered to be approved by the project partners.
2. Any request for amendment of the Subsidy Contract presented by the Lead Partner to the
Managing Authority / Joint Technical Secretariat of the "INTERREG IVC" programme shall be
authorised by the project partners of the project beforehand.

Article 7
Reports
1. Each project partner commits to providing the Lead Partner with the information needed to
draw up progress reports and other specific documents required by the Managing Authority /
Joint Technical Secretariat of the "INTERREG IVC" programme or other bodies implementing
the programme. The reporting periods as laid down in the Subsidy Contract, the reporting
deadlines as agreed with the Lead Partner as well as instructions in the reporting forms shall
be observed.
2. The Lead Partner shall systematically send each project partner copies of the progress reports
submitted to the Managing Authority / Joint Technical Secretariat of the "INTERREG IVC"
programme and keep the project partners informed on a regular basis of all relevant communication with the bodies implementing the programme.
3. The project partners are obliged to have their reports to the Lead Partner certified by a controller in compliance with the country specific control requirements as indicated on the INTERREG IVC website. The project partners have to submit their report including the control
confirmation to the Lead Partner.

Article 8
Cost sharing
1. Terminology
x

Cost sharing means in this project that one partner (= “contracting partner”) pays out the expenditure, and these costs are allocated to all partners eligible for INTERREG IVC funding in
the framework of this project (hereinafter referred to as “paying partners”). The costs that will
be shared derive from joint project implementation and as a result of carrying out activities
that benefit either a number of partners or the whole partnership.

x

Individual part: The individual part to the shared costs results from the shared costs incurred,
divided by the number of paying partners, and shall not exceed 27.189,19 EUR per partner
over the full duration of the project.
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x

Contracting partner: The partner which concludes the subcontract/pays out the expenditure of
shared costs first, and is then reimbursed according to the method described under Nr. 4 of
this Article, will be referred to as “contracting partner” (CP).
2. Specification of costs which will be shared

Shared costs are related to the following activities:
x support to the Lead Partner (according to section 4.3 of the RENREN Application form) for
component 1 tasks
x Specific common communication & dissemination activities (contracting partners: Lead Partner, PP 3 – Castilla y Leon Energy Agency, PP 7 – Jämtland County Council)
x The following activities with regard to component 3: Comparative analysis of RES policies according to Annex IV, invitation of experts to Workshops (CP: Lead Partner)
A list of all cost sharing subjects with a concise description, timeframe, contracting partners and
the estimated costs for each item is attached to this agreement as Annex IV.
3. Obligations of the partners:
x

All partners commit themselves to providing their individual part to the cost sharing.

x

Contracting partner (CP): Each CP shall generate the relevant cost(s) that will be shared later
on. It is responsible for accounting, payment and settlement of the shared costs in line with
the requirements of the Programme Manual and according the rules of its country. It is further
responsible for the implementation of tasks incurring these costs.

x

Each paying partner compensates the CP for the cost shares until the payment date specified
in the invoice/financial note and in the way stipulated in this agreement (Nr. 4 of this Article).
4. Cost sharing method

The paying partners pay their actual cost share to the CP as follows: After actual payment of the
expenditure, the CP shall issue to the other paying partners a cost sharing invoice. The cost sharing invoice lists the total amount paid out by the CP, each paying partner’s share of the cost and
the calculation method used to obtain the partners’ shares. It is accompanied by
x
x

The controller’s confirmation for the total amount of the shared costs (100%) paid by the contracting partner
A copy of the relevant documentation proving the eligibility and payment of the expenditure
(for example, for external expertise /& service costs, copies of the public procurement documentation, the contract/agreement, the experts or service provider’s invoice and a proof of
payment – bank statement, and a paper signed by the CP and certifying that the tasks related
to the costs have been fulfilled).

The paying partners shall transfer the amount payable to the bank account of the CP within the
period stipulated in the cost sharing invoice. In case a paying partner ascertains that it will be behind schedule with its payment, the paying partner shall immediately inform the CP; such information must not be submitted later than the actual deadline for payment.
Each paying partner includes its share in its financial report of the period within which the costs
are incurred and therewith requests from the INTERREG IVC Programme the co-financing of its
cost shares.
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The Lead Partner can, in case of default by the respective project partner, suspend payment of
the defaulting partner’s individual grant until the defaulting partner balances the amounts due to
the CP..

Article 9
Information and publicity measures
1. The partners will implement jointly a communication and dissemination plan that ensures
adequate promotion of the project and its results towards potential beneficiaries, project
stakeholders and the general public.
2. Any information and publicity measures by the partners aimed at beneficiaries, potential
beneficiaries and the public must specify that the project has received a subsidy from the programme funds as defined in Article 1(1) of the Subsidy Contract within the framework of the
INTERREG IVC programme. Provisions of Commission Regulation (EC) No 1828/2006 of 8
December 2006, amended by Regulation (EC) 846/2009 of 1 September 2009, Section II,
Section 1 (in particular Articles 8 and 9) relating to information and publicity measures concerning assistance from the Structural Funds and the Managing Authority / Joint Technical
Secretariat guidelines as provided in the latest version of the Programme Manual and on the
INTERREG IVC website must be observed.
3. Furthermore, it must be clearly stated by the partners that the project has been co-financed
by ERDF through the INTERREG IVC Programme in addition to using the European flag and
programme logo and slogan.
4. The partners agree that the Managing Authority / Joint Technical Secretariat shall be authorised in the framework of the "INTERREG IVC" programme to publish in whatever form and by
whatever media, including the internet, the following information:
x
x
x
x
x
x

the name of the Lead Partner and its project partners
the purpose of the subsidy
the amount granted and the proportion of the total cost of the project accounted for by the
funding
the geographical location of the project
progress reports including the final report
whether and how the project has previously been publicised

5. The partners agree to send three (3) copies of the main publicity and information material
produced to the Joint Technical Secretariat. The partners furthermore authorise the Joint
Technical Secretariat, Managing Authority and the European Commission to use this material
to showcase how the subsidy is used.
6. The partners agree that any information, media appearance, or other publicity of the project
shall be communicated to the Joint Technical Secretariat for potential website updates or
showcases.
7. The partners shall ensure that at least one member of the Joint Technical Secretariat will be
invited to present the programme during the project’s final conference or other closing event.
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8. The partners shall endeavour to appoint a permanent contact for information and publicity
purposes.

Article 10
Confidentiality
1. Although the nature of the implementation of the project is public, part of the information
exchanged in the context of its implementation between the programme bodies, partners and
the Managing Authority/Monitoring Committee/Audit Authority can be confidential. Only
documents and other elements explicitly provided with the statement “confidential” shall be
regarded as such.
2. The partners commit to taking measures to ensure that all staff members carrying out the
work respect the confidential nature of this information, and do not disseminate it, pass it on
to third parties or use it without prior written consent of the partner who provided the
information.
Article 11
Cooperation with third parties, delegation and outsourcing
1. In the event of cooperation with third parties, of the delegation of part of the activities or of
outsourcing, the project partners shall remain the sole responsible parties to the Lead Partner
and through the latter to the bodies implementing the programme concerning compliance with
their obligations by virtue of the conditions set forth in this agreement including its annexes.
2. The Lead Partner shall be informed by the project partners about the subject and party of any
contract concluded with a third party.
3. For the outsourcing of activities co-financed under INTERREG IVC, the partners shall comply
with the European and national public procurement rules.

Article 12
Assignment, legal succession
1.

No partner is allowed to assign its duties and rights under this agreement without the prior
consent of the other parties to this agreement.
The parties to this agreement are aware of the provisions of the Subsidy Contract whereupon
the Lead Partner is allowed to assign its duties and rights as laid down in the Subsidy Contract only after prior written consent of the Managing Authority and the Monitoring Committee
of the "INTERREG IVC" programme.

2.

In the case of legal succession, the partner concerned is obliged to transfer all duties under
this agreement to the legal successor.

Article 13
Non-fulfilment of obligations or delay
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1. Each project partner is obliged to promptly inform the Lead Partner and to provide the latter
with all necessary details should there be events that could jeopardise the implementation of
the project.
2. Should one of the project partners be in default, the Lead Partner shall admonish the respective project partner to comply within a reasonable period of time, a maximum of one month.
The Lead Partner shall make any effort to contact the project partners in resolving the difficulties including seeking the assistance of the Joint Technical Secretariat / the Managing Authority of the "INTERREG IVC" programme.
3. Should the non-fulfilment of obligations continue, the Lead Partner may initiate a decision in
the Steering Committee to exclude the project partner concerned from the project, with approval of the "INTERREG IVC" Programme bodies. The Joint Technical Secretariat / the
Managing Authority of the "INTERREG IVC" programme shall be informed immediately if the
consortium intends to exclude a project partner from the project.
4. The excluded project partner is obliged to refund to the Lead Partner any programme funds
received which it cannot prove on the day of exclusion that they were used for the implementation of the project according to the rules of eligibility of expenditure.
5. In case of non-fulfilment of a project partner's obligation having financial consequences for
the funding of the project as a whole, the Lead Partner may demand compensation to cover
the sum involved.

Article 14
Demand for repayment by the Managing Authority
Should the Managing Authority of the "INTERREG IVC" programme in accordance with the provisions of the Subsidy Contract section 8, demand repayment of subsidy already transferred, each
project partner is obliged to transfer its portion of the repayment amount to the Lead Partner. The
Lead Partner shall, without delay, submit the letter by which the Managing Authority has asserted
the repayment claim and notify each project partner of the amount repayable. The repayment
amount is due within two weeks following the notification by the Lead Partner. In case the amount
repayable shall be subject to interest, the interest rate will be determined in accordance with the
provisions of the Subsidy Contract 8.4. and would be applied to each project partner.

Article 15
Disputes between partners
1. In case of any disputes among themselves, the partners are obliged to work towards an
amicable settlement. Disputes will be referred to the Steering Committee of the project.
2. In the case amicable settlement is not possible the dispute will be finally decided in accordance with the jurisdiction of the country where the Lead Partner is located.

Article 16
Lapse of time
Legal proceedings concerning any issue ensuing from this agreement may not be lodged before
the courts more than three years after the claim was constituted.
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Article 17
Concluding Provisions

1. The working language of this Partnership shall be English.
2. If any provision in this agreement should be fully or partly ineffective, the parties to this
agreement undertake to replace the ineffective provision by an effective provision which
comes as close as possible to the purpose of the original provision.
3. This agreement shall only be amended in writing by means of an amendment to that effect
signed by all parties involved.
Modifications to the project (e.g. concerning activities, time schedule or budget) that have
been approved by the Managing Authority can be carried out without amending the agreement.
4. Any change of domicile as indicated in the Application Form (Annex I.), shall be notified to the
Lead Partner by registered mail, within 15 days following the change of address, and not require an amendment to this agreement.

Concluded at .......... [Date, place]

Lead Partner
_____________
Signature

_____________
Date

Partner 2
_____________
Signature

_____________
Date

Partner 3
_____________
Signature

_____________
Date

Partner 4
_____________
Signature

_____________
Date

Partner 5
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___________
Signature

_____________
Date

Partner 6
_____________
Signature

_____________
Date

Partner 7
_____________
Signature

_____________
Date

Partner 8
The partner “Energy Commission of Styria” has dropped out during the negotiation phase and will
no longer be considered in this project.

Partner 9
_____________
Signature

_____________
Date

Partner 10
___________
Signature

_____________
Date

Partner 11
_____________
Signature

_____________
Date

Partner 12
_____________
Signature

_____________
Date

Partner 13
_____________
Signature
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Partner 14
___________
Signature

_____________
Date

Partner 15
_____________
Signature
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Annexes:
Annex I. – Application Form
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Annex II. – Subsidy Contract
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Annex III. – Budget table by partners and Components (CP) – based on approved Application
form
Amounts in EUR

P Components
CP1
CP2
CP3
Prep.
LP Federal State of Schleswig62,468.00
51,153.84 130,466.15 26,000.00
Holstein
2 Welsh Assembly Govern37,864.45
22,081.85 111,401.69
ment
3 Jämtland County Council
48,398.39 121,659.05 150,442.55
500.00
4 Association of municipali16,532.30
8,034.90
43,288.80
ties (Westfjords)
5 Cyprus Institute of Energy
25,618.00
28,194.84
49,287.15
6 Navarra-Dpt.of Innovation,
24,744.99
30,097.78
80,359.78
Enterprise, Employment
7 Regional Energy Agency of
38,287.82
66,761.91
53,342.25
Castilla y Leon
9 Pais de la Loire region
28,385.00
25,763.84
95,851.15
10 ADETIM
22,351.16
32,305.84
67,089.65
11 Lodz region
20,328.69
48,086.09
49,491.85
12 Ustecky region
26,240.25
38,535.09
64,684.65
13 Central Macedonia region
30,059.16
28,121.34
86,486.15
14 Andalusia Energy Agency
32,267.51
37,481.34
69,707.15
15 Bay Zoltán Foundation for
17,437.43
54,334.14
61,221.75
Applied Research
430,983.17 592,611.91 1,113,120.77 26,500.00
Total
Total without Westfjords

Thereof shared costs p.P.

414,450.87

Total
270,088.00
171,348.00
321,000.00
67,856.00
103,100.00
135,202.56
158,391.99
150,000.00
121,746.66
117,906.64
129,460.00
144,666.66
139,456.01
132,993.33

2,163,215.8
5
584,577.01 1,069,831.97 26,500.00 2,095,359.8
5

CP1
CP2
CP3
10,389.19
11,453.84
5,346.15 27,189.19

P8 (Styria) dropped out
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8,859.92

8,859.92

Cost
Half-year
3
(EUR)
8,859.92

Cost
Half-year
4
(EUR)
8,859.92

Cost
Half-year
5
(EUR)

8,859.92

Cost
Half-year
6
(EUR)

7/05/2010

12,150.00 12,150.00 12,150.00 12,150.00 14,400.00

8,859.92

Cost
Half-year
2
(EUR)

22/31

81,900.00 18,900.00

53,159.49

Costs to Cost
be shared Half-year
(EUR)
1
(EUR)
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Support to LP for management & coordination
tasks (see 2.3.1)
Cost of subcontracted financial management
tasks (see 2.3.2)

Component 1 - Management
and coordination

Annex IVC: Overview shared costs RENREN: Exclusively external expertise & services and equipment costs

Contracting partners are abbreviated by “CP”.

Half-year 1 runs from: 1st January 2010 till 30th June 2010, half-year 6 runs from 1st July till 31st December 2012.

6,300.00

4,089.19

Total p.
paying
partner
(EUR)

The overall budget, however, will not be exceeded, e.g. the overall estimate of 353,459.47 EUR constitutes the upper limit of overall shared costs
(=27,189.19 EUR per paying partner). Contracting partners might also differ for individual activities.

Note: The following pages contain estimations on shared costs classified by components and activities within these components. The contracting partners are displayed as well as the half-years within which these costs are supposed to be incurred. The actual costs might vary from these estimations
and shifts might be necessary between the different activities and half-years. A first adjustment has already been made after the launch event (28th-30th
April 2010), with less costs to be borne by the paying partners. These costs have been shifted to the closing conference budget.

Annex IV: - Overview of Shared costs

0.00

2,500.00

0.00

0.00

1,000.00

4,599.98

1,500.00

0.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,500.00

0.00

0.00

1,000.00

4,250.00

1,000.00

0.00

5,500.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00 44,226.00

0.00 10,245.00

0.00

4,153.85

1,192.31

423.08

1,192.31

538.46

1,084.61

307.69

2,807.69

5,100.00
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353,459.47 60,583.92 113,439.92 41,934.90 23,509.92 40,004.92 73,985.92 27,189.19

54,000.00

0.00

5,500.00

0.00

5,500.00

54,000.00

15,500.00

0.00

15,500.00

2,500.00

0.00

4,000.00

7,000.00

0.00

0.00

5,250.00

14,099.98

15,500.00

0.00

1,500.00

4,000.00

0.00

14,930.00 11,325.00

0.00

0.00

36,500.00

66,300.00 22,074.00
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Total shared costs

Component 3 - Exchange of experiences
and best practices
External experts to be invited to workshops
Sophisticated comparative
analysis of RES policy for
all regions

Component 2 – Communication & dissemination
Kick-off, closing conference (location rent, catering incl. service, conference kitt, organisation)
Additional information
events & common diss.
events (e.g. fair & conference fees)
Corporate design & layout
of printing materials
Production of communication & dissemination material
Website (including maintenance, content management, etc.)
Videoclip production to be
shared
USB-Sticks for dissemination of project outputs
(presentations, documents)
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Total shared costs

Component 3 - Exchange of experiences
and best practices
External experts to be invited to workshops
Sophisticated comparative analysis of RES policy for all regions

Videoclip production to be shared
USB-Sticks for dissemination of project outputs
(presentations, documents)

Additional information events & common diss.
events (e.g. fair & conference fees)
Corporate design & layout of printing materials
Production of communication & dissemination
material
Website (including maintenance, content management, etc.)

192.31
0.00

192.31
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

934.62

681.53

HY 4 p.
paying
partner
(EUR)
681.53

HY6 p.
paying
partner
(EUR)

192.31
0.00

0.00
0.00

76.92

76.92
326.92

788.08

423.08
0.00

0.00
0.00

76.92

0.00
0.00

0.00

0.00 3,402.00

0.00
0.00

934.62 1,107.69

681.53

HY 5 p.
paying
partner
(EUR)

24/31
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27,189.19 4,660.30 8,726.15 3,225.76 1,808.46 3,077.30 5,691.22

1,192.31
4,153.85

0.00
192.31
0.00 4,153.85

0.00
0.00

0.00 1,192.31
0.00
423.08

1,192.31
423.08

76.92

0.00

307.69

538.46

115.38
353.84

0.00
0.00

115.38
403.85

871.15

0.00 1,148.46

307.69
1,084.61

2,807.69

0.00

934.62

681.53

HY 3 p.
paying
partner
(EUR)

0.00

5,100.00 1,698.00

934.62

6,300.00 1,453.85

Cost of subcontracted financial management
tasks (see 2.3.2)

Component 2 - Communication
and dissemination
Kick-off, closing conference (location rent, catering incl. service, conference kitt, organisation)

681.53

681.53

4,089.19

Support to LP for management & coordination
tasks (see 2.3.1)

Annex IV: Overview shared costs per paying partner and Half-Year (HY)
Component 1 - Management
Total p.
HY 1 p. HY 2 p.
and coordination
paying paying
paying
partner partner
partner
(EUR)
(EUR)
(EUR)

2,216.67

6,643.25

8,859.92

LP

LP
Organisation of Steering Committee Meetings,
prepraration of partnership agreement including
cost sharing clause, project management - day-today activity-related coordination tasks - project timetable, overview of overall progress, reminding
project partners of their duties, file management,
mailing lists, contact lists, etc.
LP

Progress report (4.3.1 Progr. Manual) - activity
part: Preparation, setting up, gathering input from
partners
Compilation & preparation of aggregated activity
report
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Total cost per half-year to be shared
Total cost per half-year and paying partner
25/31

27,759.92
2,135.38

18,900.00

LP

Cost of subcontracted financial management
tasks

Cost of support to LP for management & coordination tasks

15,750.00

LP

3,150.00

LP
Progress report - financial part: Preparation,
setting up, gathering all relevant documents from
partners; Compilation & preparation of aggregated
financial report

Financial management: Administration of partners' budget calculations, overall project budget,
overview of eligiblilty of costs

Costs
Half-year
1
(EUR)

CP

21,009.92
1,616.15

8,859.92

6,643.25

2,216.67

12,150.00

9,000.00

3,150.00

Costs
Half-year
2
(EUR)

21,009.92
1,616.15

8,859.92

6,643.25

2,216.67

12,150.00

9,000.00

3,150.00

Costs
Half-year
3
(EUR)

Component 1 - Management & coordination - external expertise & services costs

Annex IVC: Shared costs Component 1

7/05/2010

21,009.92
1,616.15

8,859.92

6,643.25

2,216.67

12,150.00

9,000.00

3,150.00

Costs
Half-year
4
(EUR)

21,009.92
1,616.15

8,859.92

6,643.25

2,216.67

12,150.00

9,000.00

3,150.00

Costs
Half-year
5
(EUR)

23,259.92
1,789.22

8,859.92

6,643.25

2,216.67

14,400.00

11,250.00

3,150.00

Costs
Half-year
6
(EUR)

135,059.49
10,389.19

53,159.49

39,859.49

13,300.00

81,900.00

63,000.00

18,900.00

(EUR)

Total cost

Annex IVC: Shared costs Component 2- Kick-off conference
Component 2 - Communication & dissemination
Nb. Of participants

128
Kick-off
cost (EUR)

Location rent, equipment
Invitations (postage & printing)
Catering incl.employees
1st day total
lunch buffet p. participant
coffee break p.participant
dinner p. participant

CP

1,500.00 LP
900.00 LP
3,136.00 LP
3,136.00
19.50
5.00
borne by LP

2nd Day (WS) total
lunch buffet p. participant
coffee breaks & drinks p. participant
dinner outside in restaurant p.p.
3rd Day (WS) total
coffee break p.participant
lunch buffet p. participant
Photographer (5 hours)
External Experts
Travel
Accommodation
Fees
Conference kit
copies p.participant
pen p. participant
folder p. participant
nameplates
signposting
Organisational support, e.g.
- printing, sending invitations
- mailing list
- event website, registrations
- information for invitees
- secretariat
Translation German/English
Total costs to be shared
Total cost p. paying partner

Halfyear
1
1
1

Workshops

borne by LP

borne by LP
borne by LP
borne by LP
borne by LP
borne by LP
borne by LP
borne by LP
480.00
1,870.00
600.00
270.00
1,000.00
1,188.00
5.00
1.00
2.00
0.50
100.00
11,000.00

LP
LP

1
1

LP

1

LP

1

2,000.00 LP
22,074.00
1,698.00

1
1

borne by LP

CP=Contracting Partner
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Annex IVC: Shared costs Component 2- Closing conference
Component 2 - Communication & dissemination
Costs of RENREN Closing conference & workshops
Nb. Of participants
130
Workshops
50
Closing
cost (EUR)
Location rent (2 days)
conference hall
technical equipment
Invitations (postage &printing)
Catering
1st day total
lunch buffet p. participant
coffee break p. participant
dinner p. participant
drinks
2nd day total
snack/buffet p. Participant
lunch buffet p. participant
coffee breaks & drinks p. part.
Others (adverts, etc.)
Photographer
External Experts, speakers, etc.
Travel
Accomodation
Fees
Conference Kit
copies p. participant
pen p. participant
others
nameplates
signposting
Total costs to be shared
Total closing & WS to be shared
Total costs per paying partner
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CP

Halfyear

3,900.00 LP
3,000.00
900.00
975.00 LP
13,780.00 LP

6

13,780.00
35.00
50.00
21.00
10,321.00
600.00 LP
4,500.00 LP
700.00
300.00
500.00
2,100.00 LP
5.00
1.00
8.00
0.50
215.00
36,176.00
44,226.00
3,402.00

27/31

6
6

Costs
Workshops
(EUR)

8,050.00
8,050.00
50.00
12.00
90.00
9.00

6
6

6

8,050.00

7/05/2010

Annex IVC: Shared costs Component 2- Additional events
Component 2 - Communication & dissemination
Costs of RENREN 3 additional dissemination events
Nb. Of participants
Event 1 in Brussels

Location rent, equipment
Catering
Lunch or dinner (cost p.person)
Coffee break (cost p.person)
External Experts
Conference kit
copies p.participant
pen p. participant
folder p. participant
nameplates
signposting
Marketing for the event
Total costs 1st event (estimation)
Event 2 in Brussels or elsewhere

Location rent, equipment
Catering
Lunch or dinner (cost p.person)
Coffee break (cost p.person)
External Experts
Conference kit
copies p.participant
pen p. participant
folder p. participant
nameplates
signposting
Translation
Total cost 2nd event (estimation)
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70

Total cost
(EUR)

CP

P3 or
2,000.00 P7
P3 or
6,230.00 P7
80.00
9.00
P3 or
2,000.00 P7
P3 or
700.00 P7
5.00
1.00
2.00
0.50
105.00
P3 or
4,000.00 P7

Halfyear
2
2

2
2

2

14,930.00
Total cost

CP

P3 or
1,300.00 P7
P3 or
4,830.00 P7
60.00
9.00
P3 or
2,000.00 P7
P3 or
695.00 P7
5.00
1.00
2.00
0.50
100.00
P3 or
2,500.00 P7

Halfyear
3
3

3
3

3

11,325.00

28/31
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Event 3 in Brussels or elsewhere

Location rent, equipment
Catering
Lunch or dinner (cost p.person)
Coffee break (cost p.person)
External Experts
Conference kit
copies p.participant
pen p. participant
folder p. participant
nameplates
signposting
Translation

Total cost

P3 or
1,300.00 P7
P3 or
3,850.00 P7
50.00
5.00
P3 or
1,900.00 P7
P3 or
695.00 P7
5.00
1.00
2.00
0.50
100.00
P3 or
2,500.00 P7

Total costs 3rd event to be shared

10,245.00

Total costs additional events
Total costs p.paying partner

36,500.00
2,807.69
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CP

29/31

Halfyear
5
5

5
5

5

7/05/2010

21,000.00
1,615.38

5,500.00

P3,P7

10,750.00
826.92

15,500.00

P3
LP,P3

30/31

LP

0.00
0.00

Costs
Half-year
4
(EUR)

7/05/2010

7,099.98
546.15

1,000.00

1,250.00
3,000.00
349.98

1,250.00
3,000.00
1,000.00

4,000.00

4,599.98

5,250.00

1,500.00

Costs
Half-year
3
(EUR)

P3 or P7

Costs
Half-year 2
(EUR)

1,500.00

Costs
Half-year 1
(EUR)

P3 or P7
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Total cost communication material to be shared
Total cost p.paying partner

Corporate design & layout of printing materials
Production of communication &
dissemination material
Production of project flyer
Production of mid-term brochure
Production of final leaflet
Production of roll-ups, banners
Website (including maintenance,
content management and translation)
Videoclip production to be shared
Equipment: USB-Sticks for dissemination of project outputs
(presentations, documents)

CP

Component 2 - Communication & dissemination

Annex IVC: Shared costs Component 2- Communication material

6,250.00
480.77

1,000.00

1,250.00
3,000.00

4,250.00

1,000.00

Costs
Half-year
5
(EUR)

1,000.00
76.92

1,000.00

Costs
Half-year
6
(EUR)

46,099.98
3,546.15

5,500.00

7,000.00
15,500.00

3,750.00
9,000.00
1,349.98

14,099.98

4,000.00

Total
Cost
(EUR)

LP, P3,
20,500.00 others
LP or
54,000.00 others
74,500.00
5,730.77

31/31

Total cost component 3 to be shared
Tota cost p.paying partner
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CP

External experts to be invited to workshops or dissemination events
Sophisticated comparative analysis of
RES policy for all regions

Total
Cost (EUR)

Component 3 - Exchange of experiences & best practices

Annex IVC: Shared costs Component 3

Cost Halfyear 1
(EUR)

2,500.00
192.31

2,500.00

Cost Halfyear 3
(EUR)

7/05/2010

56,500.00
4,346.15

54,000.00

2,500.00

Cost Halfyear 2
(EUR)

2,500.00
192.31

2,500.00

Cost Halfyear 4
(EUR)

2,500.00
192.31

2,500.00

Cost Halfyear 5
(EUR)

5,500.00
423.08

5,500.00

Cost Halfyear 6
(EUR)
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General Instructions for filling in the application form

a) the INTERREG IVC Operational Programme and
b) the programme manual .
In particular, the programme manual will provide you with further guidance on the way to develop an INTERREG IVC
project and to prepare the application form. The two above mentioned documents are available on the programme web
site (www.interreg4c.eu).
Paper version
Application form
The application form must be completed, printed out, dated, signed by a duly authorised representative of the Lead
Partner, and stamped with the stamp of the Lead Partner’s institution. It should be sent together with the annexes (cofinancing statements) by mail/courier to the INTERREG IVC Joint Technical Secretariat (JTS) at the latest by the end
date of the call. This will be checked through the date of postal stamp on the envelope. The JTS address can be found
on the programme's web site: www.interreg4c.eu
Co-finaning statements
Co-financing Statements in original or fax version must be included in the mail sent to the JTS for all partners listed in
Section 5 of the application form. The standard form of the co-financing statement available on the Programme
website must be used, no amendments to the text are allowed. Any amendments to the text of the form will lead to the
ineligibility of the application. The amount of national co-financing indicated in the co-financing statements must be
identical to the amount indicated for each partner in section 5 of the application form.
Electronic version
An electronic version of the completed application form must be sent by email to the JTS at the latest by the end date
of the call at the following address: application@interreg4c.eu
The electronic and paper version of the application form must be identical.
Technical instructions
• Applicants are asked to complete only the white fields of this application form. For technical reasons, most of the
white fields have been split up into 2 or 3 sub-fields. As soon as the first sub-field is filled in, please continue in the next
sub-field.
• Grey fields are not to be completed. For the grey fields, certain information will automatically be transferred to these
sections after details are entered in other fields of the application form. Formulae for automatic calculations have been
included in the relevant fields. These fields cannot be changed or edited.
• All input fields (white fields) are locked in order to ensure that all applicants have the same amount of space for
describing their project and answering the questions. The number of characters (with spaces) is limited to 1000
characters per field. Any text exceeding this space will not be visible in the printout and therefore cannot be taken into
account when assessing the operations.
• All input fields must be filled in unless stated otherwise in the instructions field. As different Sections of the application
form depend on the type of interventions, it is strongly recommended that the applicants start by
selecting the type of intervention they are applying to.
• Certain questions in the application form must be answered by marking a tick-box. When clicking on the box,
an arrow will appear. Please click on the arrow and select the option provided in the drop-down field, which will
appear on the screen.
• If you want to use a bullet point list in any of the input fields, please press ‘Alt+Enter’.
• If you want to paste and copy information in the document, please select the content of the cell and not
the cell itself.
Application forms with error messages or with uncompleted
sections will automatically be declared ineligible.
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This application form is part of the “application pack” for INTERREG IVC applicants. Before filling in this Form, please
also read all programme related documents, especially:

Checklist for submission

X 1. The electronic version of the completed application form is submitted via e-mail to
application@interreg4c.eu by the end date of the call at the latest.

X 2. The paper version of the completed application form and the relevant annexes (co-financing statements) is
sent to the JTS in Lille by the end date of the call at the latest (proof of the sending date has to be provided).

X 3. The electronic and paper versions of the application are identical.
X 4. All documents are in the working language of the programme (English).
X 5. The paper version includes the completed application form and the relevant annexes (co-financing
statements) in one single package/envelope.

X 6. The paper version is not bound in order to ease later photocopying for the JTS.
X 7. Co-financing statements in original or fax version are submitted for all partners including the Lead partner.
They are dated and singed by hand. The standard form presented in the programme manual has been
used and besides the fields to be filled no amendments to the text have been made. The information in the
fields to be filled (acronym, title, name of institution, partner no and co-financing amount) corresponds
exactly to the information provided in the application form.

X 8. All partners participating in the operation, i.e. including partners from third countries, are listed in section 5 of
the application form with their institution’s name in original and English languages.

X 9. The application form is dated and signed by hand by a duly authorised representative of the Lead Partner.
X 10. The application form is dated and if available stamped.
X 11. The applicant has verified the compliance of the application with the eligibility criteria of the INTERREG IVC
programme described in the programme manual.

X 12. The applicant has verified that all fields have been filled in and no error messages appear.
X 13. The Lead Applicant is involved either as partner or as lead partner in a maximum of five applications
submitted in the same call.
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Acronym: RENREN

Please make sure that you have fulfilled the requirements listed below before submitting the documents.

1.1 Acronym:

RENREN

1.2 Title of the project:

Renewable Energy Regions Network

1.3 Type of intervention:

Regional Initiative Project

Acronym: RENREN

Section 1: Project Summary

1.4 Duration
Please indicate when the operation will start and finalise its activities. Concerning the start date, the following elements
should be taken into consideration. Projects should be ready to start their implementation as soon as possible after the
decision of the IVC Monitoring Committee and in any case within a maximum of two months from the date of decisions.
Decisions on projects are expected to be taken within eight months after the end date of each call. For the
recommended duration of projects, please refer to the programme manual.

Start: beginning of 01 2010

Closure: end of 12 2012

TOTAL N° MONTHS:

1.5 Sub-theme selected:
Please select the sub-theme the project focuses on. Please note that only one sub-theme can be chosen.

Priority: 2: Environment and risk prevention
Sub-theme: Energy and sustainable transport
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36

RENREN grew out of a collaboration of 6 core regions concerned to play their part in global climate action and security of energy supply, and
seeking to improve regional policy-making to nurture renewable energy sources (RES). They signed a Charter to this effect in April 2007. To
develop an EU-wide partnership and spread the learning benefits of RENREN further, it was decided in 2008 that new members should be
approached and funding sought via INTERREG IVC to optimally coordinate RENREN exchanges.
The overall objective of RENREN is the improvement of regional policies in a way that existing regional frameworks are optimized with regard to
fostering and strengthening RES, in particular
• enabling the network's key regional governmental bodies to exchange their experiences
• establishing strategic cooperation related to new approaches, projects, and solutions and thus ensuring the transfer of the findings into regional
RES-policies

RENREN is well-balanced geographically and regarding different levels of experience. The partners have either strong expertise and/or commitment
to one or more RES. There are expert regions in wind power (Schleswig-Holstein, Navarre), solarthermal/photovoltaic (Cyprus, Navarre), biomass
(Styria, Jämtland), geothermal (Westfjords), ocean energy (Wales), and hydropower (Styria, Jämtland), as well as learning regions (Lodz, Ustí,
Timis, Central Macedonia, North Hungary). All regions will benefit from the knowledge-sharing because of the breadth of the partnership and themes
to be addressed in 3 working groups (WG): WG1: Wind, ocean, hydropower; WG 2: Geothermal, biomass; WG 3: Solarthermal, photovoltaic.
Each WG member will contribute to a best practice knowledge-base and a review of policy actions in these cross-cutting topics: 1.Strategic Planning
for RES at regional level; 2. Permits & compliance; 3. Fostering job market development, RTD & innovation; 4. Finance & incentives.

Main events are: Kick-off & closing conferences, 6 six-monthly workshops around Europe with 6 press conferences, 8 on-site visits, 3 additional
communication & dissemination events.
Outputs & results: a. Policy recommendations to aid all partners and other EU regions to optimise their policy frameworks to achieve or go beyond
their stated renewable energy targets, thus contributing to EU climate change action. b. database of best practices and activity plan for future
exchange
In particular, the policy recommendations will be drawn up over regular interregional workshops and the interim work undertaken by partners on
policies, practices and potential. All this will be drawn together in whole-network plenaries and rationalised into recommendations and RES targets
for two stages of RES development. In 8 on-site visits, the project partners have the opportunity to identify best practices and to intensify their
relationships laying the basis for further bi- or multilateral exchange.
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1.6 Brief summary of the project
Please provide a brief summary of the project’s background, objectives, partnership, main activities and expected
outputs and results. It is strongly advised that this field is filled in after the entire Application Form has been completed.
Should the project be approved, this summary will be published on the programme’s website. Thus, it should be clear,
self-explanatory and without references to other parts of the Application Form or to other documents.

1.7 Partnership information
Number of partners financed under INTERREG IVC
1
Austria:
Belgium:
0
0
Bulgaria
Cyprus:
1
1
Czech Republic:
Denmark:
0
Estonia:
0
Finland:
0
1
France:
Germany:
1
Greece:
1
Hungary:
1
Ireland:
0
Italy:
0
Latvia:
0
0
Lithuania:
0
Luxembourg:
Malta:
0
Netherlands:
0
Poland:
1
Portugal:
0
Romania
1
Slovak Republic:
0
Slovenia:
0
Spain:
3
Sweden:
1
1
United Kingdom:
Total:
14
Total number of partners:
Norway:
0

15

Overview of project partners (details of the partnership have to be filled in in Section 5)
country
Institution
Partner budget
LP

P2

P3

P4

Federal State of
Schleswig-Holstein

DE

Welsh Assembly
Government

UK

County Council of
Jämtland, Institute of
Rural Development
The Association of
municipalities in the
Westfjords

ERDF Funding:

202 566,00 €
ERDF Funding:

128 511,00 €
SE

ERDF Funding:

240 749,99 €
other

ERDF Funding:

0,00 €
-7-

EU Nat. Cofi

Other:

67 522,00 €
EU Nat. Cofi

0,00 €
Other:

Other:

80 250,00 €
EU Nat. Cofi

0,00 €

270 088,00 €
TOTAL:

0,00 €

42 837,00 €
EU Nat. Cofi

TOTAL:

171 348,00 €
TOTAL:

0,00 €
Other:

67 856,00 €

320 999,99 €
TOTAL:

67 856,00 €

Acronym: RENREN

Number of partners not financed under INTERREG
IVC
EU-MS:
0
Switzerland:
0
Others:
1

P6

P7

P8

P9

Cyprus Institute of Energy
DEPARTMENT OF
INNOVATION,
ENTERPRISE AND
EMPLOYMENT OF
REGIONAL ENERGY
AGENCY OF CASTILLA
Y LEON

CY

ERDF Funding:

87 635,00 €
ES

ERDF Funding:

101 401,92 €
ES

ERDF Funding:

118 794,00 €

Energy Commission of
Styria

AT

Pays de la Loire region

FR

ERDF Funding:

0,00 €
ERDF Funding:

112 500,00 €

The Agency for Social
and Economic
P10
Development of Timis
County

RO

P11 Lodz Region

PL

ERDF Funding:

103 484,66 €
ERDF Funding:

100 220,64 €
P12 Ústí Region

CZ

ERDF Funding:

110 041,00 €
P13

REGION OF CENTRAL
MACEDONIA

P14 Andalusia Energy Agency

Bay Zoltán Foundation for
Applied Research,
P15
Institute for Logistics and
Production Systems
P16

GR

ERDF Funding:

122 966,66 €
ES

ERDF Funding:

104 592,00 €
HU

ERDF Funding:

113 044,33 €
ERDF Funding:

0,00 €
P17

ERDF Funding:

0,00 €
P18

ERDF Funding:

0,00 €
P19

ERDF Funding:

0,00 €
-8-

EU Nat. Cofi

Other:

15 465,00 €
EU Nat. Cofi

0,00 €

0,00 €
Other:

39 598,01 €
EU Nat. Cofi

EU Nat. Cofi

Other:

EU Nat. Cofi

Other:

EU Nat. Cofi

Other:

EU Nat. Cofi

EU Nat. Cofi

0,00 €
Other:

EU Nat. Cofi

Other:

EU Nat. Cofi

Other:

EU Nat. Cofi

Other:

EU Nat. Cofi

Other:

EU Nat. Cofi

Other:

EU Nat. Cofi

0,00 €

0,00 €
TOTAL:

0,00 €
Other:

0,00 €

132 993,33 €
TOTAL:

0,00 €

0,00 €

139 456,00 €
TOTAL:

0,00 €

0,00 €

144 666,66 €
TOTAL:

0,00 €

19 949,00 €

129 460,00 €
TOTAL:

0,00 €

34 864,00 €

117 906,64 €
TOTAL:

0,00 €

21 700,00 €

121 746,66 €
TOTAL:

Other:

19 419,00 €

150 000,00 €
TOTAL:

0,00 €

17 686,00 €

0,00 €
TOTAL:

0,00 €

18 262,00 €

158 392,01 €
TOTAL:

0,00 €

37 500,00 €

135 202,56 €
TOTAL:

0,00 €

0,00 €

103 100,00 €
TOTAL:

Other:

33 800,64 €
EU Nat. Cofi

TOTAL:

0,00 €
TOTAL:

0,00 €

0,00 €
TOTAL:

Other:

0,00 €

0,00 €
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P5

ERDF Funding:

0,00 €
P21

ERDF Funding:

0,00 €
P22

ERDF Funding:

0,00 €
P23

ERDF Funding:

0,00 €
P24

ERDF Funding:

0,00 €
P25

ERDF Funding:

0,00 €
P26

ERDF Funding:

0,00 €
P27

ERDF Funding:

0,00 €
P28

ERDF Funding:

0,00 €
P29

ERDF Funding:

0,00 €
P30

ERDF Funding:

0,00 €
P31

ERDF Funding:

0,00 €
P32

ERDF Funding:

0,00 €
P33

ERDF Funding:

0,00 €
P34

ERDF Funding:

0,00 €
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EU Nat. Cofi

0,00 €
EU Nat. Cofi

0,00 €

0,00 €
Other:

0,00 €
EU Nat. Cofi

EU Nat. Cofi

Other:

EU Nat. Cofi

EU Nat. Cofi

0,00 €
Other:

EU Nat. Cofi

Other:

EU Nat. Cofi

Other:

EU Nat. Cofi

EU Nat. Cofi

0,00 €
Other:

EU Nat. Cofi

Other:

EU Nat. Cofi

Other:

EU Nat. Cofi

Other:

EU Nat. Cofi

0,00 €

0,00 €
TOTAL:

0,00 €
Other:

0,00 €

0,00 €
TOTAL:

0,00 €

0,00 €

0,00 €
TOTAL:

0,00 €

0,00 €

0,00 €
TOTAL:

0,00 €

0,00 €

0,00 €
TOTAL:

Other:

0,00 €

0,00 €
TOTAL:

0,00 €

0,00 €

0,00 €
TOTAL:

0,00 €

0,00 €

0,00 €
TOTAL:

0,00 €

0,00 €

0,00 €
TOTAL:

Other:

0,00 €

0,00 €
TOTAL:

0,00 €

0,00 €

0,00 €
TOTAL:

0,00 €

0,00 €

0,00 €
TOTAL:

Other:

0,00 €
EU Nat. Cofi

TOTAL:

Other:

0,00 €
TOTAL:

0,00 €

0,00 €
TOTAL:

Other:

0,00 €

0,00 €
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P20

ERDF Funding:

0,00 €
P36

ERDF Funding:

0,00 €
P37

ERDF Funding:

0,00 €
P38

ERDF Funding:

0,00 €
P39

ERDF Funding:

0,00 €
P40

ERDF Funding:

0,00 €
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EU Nat. Cofi

Other:

0,00 €
EU Nat. Cofi

0,00 €
Other:

0,00 €
EU Nat. Cofi

Other:

EU Nat. Cofi

EU Nat. Cofi

0,00 €

0,00 €
TOTAL:

Other:

0,00 €
Other:

0,00 €

0,00 €
TOTAL:

0,00 €

0,00 €

0,00 €
TOTAL:

0,00 €

0,00 €
EU Nat. Cofi

TOTAL:

0,00 €
TOTAL:

0,00 €
Other:

0,00 €
TOTAL:

0,00 €

0,00 €
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P35

Amount
ERDF Funding
National Public Co-financing
Total budget eligible to ERDF
Norwegian Funding
Norwegian Co-financing
Total Budget Norway
INTERREG IVC BUDGET
Other funding
TOTAL BUDGET

1 646 507,20 €
448 852,65 €
2 095 359,85 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2 095 359,85 €
67 856,00 €
2 163 215,85 €

1.9 Lead Partner confirmation
By signing the Application Form the Lead Partner hereby confirms that
-

the project neither in whole nor in part has or will receive any other complementary EU funding
(except for the funding indicated in this Application form) during the whole duration of the project.

-

the project is in line with the relevant EU and national legislation and policies of the countries
involved.

-

all partners in the partnership receiving funding from the INTERREG IVC programme (ERDF or
Norwegian funding) fulfil the criterion of a public body or a body governed by public law as
defined in the Programme Manual.

-

all partners described in Section 5 of the Application Form are committed to taking part in the
projects’ activities

-

the information is accurate and true to the best knowledge of the Lead Partner

Signature of the Lead Partner

Name of the signatory
Title of the signatory
Lead Partner’s institution
Date of signature

Official stamp of the Lead Partner’s institution if available

Dr. Gustav W. Sauer
Head of Department Technology & Energy
Land Schleswig-Holstein
11th January 2010
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1.8 Project budget (in EUR) (based on the partner budget described in Section 5)

2.1 Rationale
2.1.1 Brief history of the project
Please describe how the project idea and partnership was developed and how the partners were involved in developing
the project proposal.
On 17 April 2007, the Renewable Energy Regions Network (RENREN) was founded by the regions and small states of Schleswig-Holstein (LP),
Iceland (P4), Cyprus (P5), Wales (P2), Upper Austria, and North Sweden, each of which has distinctive experience in at least one renewable energy
source (RES). The objective was to improve regional policies to foster RES by enhancing interregional cooperation. In the Charter signed before EC
Commissioner for Energy, Andris Piebalgs, the members committed to contributing to the sustainable development of their economies, communities
and environment and to faciliting the exchange of information and experience on RES-related issues at a regional level. Several political meetings
followed.
The consortium was enhanced to 15 partners and the workplan for the INTERREG project activities was elaborated at 5 partner meetings (see 3.0)
and through electronic communication, coordinated by the LP and Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB, see 3.0).

A working group (WG) structure (3 WGs) was created around key RES technologies and shared policy framework conditions ("topics") articulated by
the partners (see 1.6 and 3.3). Regions were selected from expressions of interest to participate with a view to ensuring the involvement of regional
decision-makers and the strong commitment to renewables.
The consortium was keen to involve new member state regions' and learning regions' partners such as Lodz (P11), Timis (P10), North Hungary
(P15), Ustí (P12), Central Macedonia (P13) because of this strong commitment, the dynamism of their economies, and the exciting potential for
RES exploitation, bolstered by specialised research institutes (P15). During the meetings the partners agreed on the involvement of an Icelandic
region (Westfjords, P4) due to its expertise in geothermal energy & hydro power. Jämtland (P3) was selected due to their excellent performance in
biomass and hydro power,

Pays de la Loire (P9) for its commitment to solarthermal energy. A Spanish region and 2 energy agencies joined in the project because of their
varied and agglomerate expertise: Navarre (P6) is an expert region with worldwide reputation in wind, solarthermal, and photovoltaic, Andalusia
(P14) a pioneering region in wind power installation where, thanks to P14, a Regional Energy Plan is in place, Castilla y León (P7) has strong
expertise in both solar and wind energy and is in charge of communication in the fields of RES at regional level.
The communication & dissemination part was developed in joint efforts by the region of Castilla y León (P7, designated Component 2 leader with
expertise in communication & dissemination of EU funded projects) and Schleswig-Holstein (LP). Wales (P2) and Pays de la Loire (P9) took an
active part in the development of the application. For further information on partners' roles in the project see sections 2.3.4; 5.
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Section 2: Detailed Description of the Project

Climate change action and energy security are key concerns. Regional governments, with responsibility for economic development and supporting
new energy infrastructure, can facilitate the roll-out of renewable energy sources (RES) as part of the solution to these challenges via nurturing
policy frameworks to tackle financial, legal, and social obstacles. EU policies exert an influence on regional level action, channelled through member
state obligations. The aspirations of EU initiatives such as the 2nd Strategic Energy Review, the Communication on offshore wind, the 2020 targets
for renewables, biofuels and greenhouse gas emissions will be achieved only if all actors are involved. Renewables are key. Their development also
offers opportunities for economic leadership, regional prosperity and new jobs in line with EU regional development and cohesion objectives, via
new niches, supply chains and service industries.

But European regions are still finding their way with new policy tools and approaches for this evolving sector. Climate change and energy security
issues require expeditious actions. Exchange of know-how is thus crucial. As regional governments are less well connected across national borders
than EU member states, the RENREN partners see an immediate need to overcome this limitation which via interregional cooperation through
INTERREG IVC. Wider access to counterparts' experience will help build the evidence-base for the best policy approaches to RES development.
This will help avoid "reinventing the wheel" and foster constant learning among administrative staff working with the RES industry and community
towards innovative energy infrastructure projects now rather than tomorrow. The range of regional profiles means policy-makers can choose those
profiles fitting best to their individual regional attributes (geoclimatic and techno-economic).

The regional partners of RENREN define their own actions and strategies for climate mitigation and energy security. Many regions have their own
RES and emissions targets (as exemplified in section 5), but the partnership agreed that access to regional benchmarks would enable their constant
re-evaluation and help regions determine feasible trajectories towards or beyond them. This is particularly important in view of how national RES
targets (for 2020) set by the EU are likely to filter down and influence regional planning for RES. This project is considered to fit in well with the
INTERREG IVC priority Environment and risk prevention, Subtheme Energy and Sustainable Transport, because it is wholly concerned with
promoting cleaner and more environmentally sustainable approaches to secure energy supply. The ultimate aim is for the regions concerned to
effectively contribute to EU and global climate change action.

-13-
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2.1.2 Problem description / issue addressed
Please describe what problem(s) and/or issue(s) the project will address. Explain the background of the problem(s) /
issue(s) and their relevance to the partnership and the INTERREG IVC programme. Please justify the choice of the
selected sub-theme.

The overall objective of RENREN is the sustained improvement of regional policies so that frameworks to nurture the development of renewable
energy sources (RES) are optimized. This will pave the way for the further growth of RES in all partner regions, strengthening EU regions' positions
as worldwide pioneers in this field. RENREN will thus support regions in making a full contribution to the achievement of EU 2020 RES targets and
ultimately EU and global climate change action, also with regard to the proposed Directive of the European Parliament and the Council on the
promotion of the use of energy from renewable sources based on COM(2008)30.
Furthermore, it shall make a contribution to reducing the EU's dependency on energy imports, especially Russian gas imports, with the effect of
triggering indigenous economic growth, creating job opportunities. This is also of key importance with regard to opening up economic avenues
beyond the recent financial crisis and its impact.

It is important that the network be perceived as an exemplary & strong regional RES network within Europe and beyond, becoming a point of
reference for other organisations and networks.
The following sub-objectives are set, partly on the basis of the RENREN Charter:
• enabling the network's regional and local stakeholders to exchange their experiences and knowledge
• establishing strategic cooperation with regard to new approaches, projects, and solutions and therefore ensuring the transfer of the findings into
regional RES-related policies, especially EU Structural Funds mainstream programmes
• bringing key regional public authorities' staff together in a structured way, matching both expert regions in each of the RES-fields with each other
and expert regions with learning regions to facilitate the reduction of disparities.

• pushing strong communication & dissemination of the project so that as many EU regions as possible are stimulated to make use of the project
activities' outputs and results, developing consumer acceptance of and interest in cost-effective and sustainable RES-solutions for households,
enterprises and industry
• ensuring an active and efficient network that will last beyond the INTERREG IVC project duration, further enlarging the network (incl. North
Sweden and Upper Austria), establishing active cooperation with existing networks and projects (e.g., Fedarene, More4NRG) and key players with
regard to RES (e.g. EREC, EWEA, existing clusters such as CeWind in Schleswig-Holstein).
• developing 2 sets of policy recommendations (see 3.3.2), signing a RENREN declaration and producing a report on progress and achievements.

-14-
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2.1.3 Objectives of the project
Please describe the overall objective and sub-objectives of the project.

2.1.4 Expected outputs and results of the project

OUTPUTS Component 1 - Management & coordination
• partnership agreement drafted & signed
• framework for financial management set up & communicated by activity coordinator (CO)
• monitoring of workshops & on-site visits, regular telephone calls & conferences on progress of the project (regarding financial /legal & activity)
• 6 progress reports + final report adequately certified by 1st level conroller(s) & submitted to JTS
• 4 Steering Committee Meetings, 7 Monitoring Group (WG leaders & deputy leaders, communication officer) meetings
• allocation of funds to partners in a precise and timely manner for each period
RESULTS Component 1: A well managed project reaching its objectives, without serious conflict between the partners, without irregularities and
with smooth reporting to the programme

OUTPUTS Component 2 - Communication & dissemination:
• 12 press releases following workshops & kick-off, final conference, dissemination events, additional press releases on regions' initiative
• 2 brochures; 1 project flyer (1-page)
• 6 newsletters
• 8 dissemination events
• 17 participations in other events
• regular meetings with EU institutions and similar networks/projects
• videoclip presenting partner regions
• 1000 USB sticks for dissemination purposes
RESULTS Component 2: Broadly communicating project and RENREN results towards the target groups: Regional, national, and EU-level decision
makers, politicians, stakeholders, experts on RES (brochures, website, articles in specialised press, newsletters, flyers);

OUTPUTS Component 3 - Exchange of experiences dedicated to the identification, analysis and transfer of good practices
• 6 Workshops, 8 on-site visits
• comparative analysis of regional RES policy, Regional RES development monitoring tool for regional RES policy planning
• 40 good practices, 30 bottlenecks identified
• 2 sets of policy recommendations (see 3.3.3); RENREN declaration signed by partners & further regions
• activity plan for activities beyond project duration agreed
RESULTS Component 3
• Increased capacity of a. 40 partner regional authorities' staff directly involved, b. 90 indirectly involved as a result of multiplier function of
participants wihtin their insitution
• 15 good practices successfully transferred
• fostering of RENREN as a sustainable network
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a) Please describe the outputs and results the project intends to produce. For further information, please refer to the
Programme Manual.
( Outputs are tangible deliverables and visible outcomes or products of the project. They directly result from the
activities carried out in the project. Output indicators are typically measured in concrete units such as number of
seminars, study visits, conferences, participants, publications, good practices identified, policies addressed. Results
are direct and immediate effects resulting from the project and from the production of the outputs. Compared to
outputs, results imply a qualitative value. They should be also measured in concrete units such as the number of staff
with increased capacity, the number of good practices successfully transferred, the number of policies improved.)

RENREN focuses all its resources on renewable energy sources (RES). Other networks share these resources across several areas of the energy
field (e.g., MORE4NRG includes energy efficiency as well), with the outcome that the depth of the analysis is likely to be more restricted.
In the project Enercyregio, the use of RES is one topic among others (with the other two being energy efficiency and energy savings). Subprojects
such as „enercyImpulse“ or „EDURES“ mainly tackled awareness-raising and training measures, while RENREN aims to enable regional authorities’
staff members to elaborate thought-provoking impulses to improve regional policy instruments (see the two sets of policy recommendations).
Furthermore, RENREN gathers leading regions in Europe within all RES (biomass, solar thermal, PV, ocean, wind, geothermal energy, hydro
power,see 1.6).

The quality of the partnership, including regions with a European-wide or even worldwide reputation for the strong performance in different areas
(e.g., Schleswig-Holstein for wind energy, Navarre for photovoltaic and wind energy, Jämtland for biomass, the Westfjords/Iceland for geothermal
energy) and the project’s focus on renewables will most likely lead to excellent and very useful results, such as the two sets of policy
recommendations.
Moreover RENREN partners are committed to involving EU-wide organisations and EU institutions in their dialogue, with a view to improve regional
policy instruments as well as their framework conditions, e.g. EU legislation or economic framework conditions.
Within the partnership, expert regions will closely cooperate with learning regions from central and eastern parts of Europe where fossil fuels are
dominating. This is an important input to the cohesion target within the EU.

2.1.5 Intensity of cooperation
Please describe the level of intensity of cooperation that you intend to achieve within your project (see chapter 2.1.1 of
the programme manual)
RENREN will focus on a medium level of cooperation according to the INTERREG IVC programme rules. This takes account of the size of the
consortium and the partners' different levels of expertise in various RES fields, ranking from learning regions such as Lodz, Timis, or Usti, to expert
regions such as Navarre, the Icelandic Westfjords, Schleswig-Holstein, Cyprus.
Intensive cooperation is envisaged for the transfer of results within the partnership and within each region itself (going beyond the primary target
group of regional administrations).
In addition, further regions will be involved in the project (e.g. during workshops & conferences). North Sweden, Upper Austria and further expert
regions as well as those regions interested in RENREN but not included in the consortium will be invited to meetings and included in newsletters
and email distribution lists to establish a wider cooperation.

Cooperation is also envisaged for dissemination and technology transfer purposes with the EU-funded Enterprise Europe Network (EEN) for which
contacts have already been established, More4NRG (sharing of project results & milestones, invitation to workshops), Fedarene (network of energy
agencies & regions), and others even beyond the project duration.
Additionally, RES interest groups and associations at national and European level (such as EWEA, EREC, Deutscher Verband Windenergie) will be,
based on existing contacts, engaged in activities on a non-profit basis.
RENREN will also endeavour to liaise with EU institutions such as the EC DG TREN, DG Regio, the Committee of the Regions (especially for
dissemination purposes and in an advisory capacity), the EP, the EIB, and others such as The Nordic Council of Ministers (an intergovernmental
forum for co-operation between the Nordic countries) currently chaired by Iceland.
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b) Please explain the innovative character of the expected results. In particular, for projects deriving from past
INTERREG experiences (follow-up projects), please clarify the added-value of these results compared to the
achievements of the previous experience.

2.1.6 Approach and methodology

RENREN's approach is interregional to capitalise on existing know-how and best practices and improve regional policies on renewable energy
sources (RES). RENREN will involve key regional authority staff with different levels of expertise, who will mutually benefit from an exchange of
experience, enhancing the evidence-base for domestic policies.
RENREN structure is as followed:
• 3 Working Groups (WG) based on technology families: WG 1: Wind, ocean, hydropower; WG 2: Geothermal, biomass; WG 3: Solar thermal,
photovoltaic. Technology families were determined based on shared characteristics of scale, setting, end-use. Each partner takes part in WGs
either as expert or learning region. Expert regions (e.g. Navarre for wind, Jämtland for biomass) have more than a decade of renewable energy
sources (RES) policies. Learning regions (e.g., Lodz, Timis) are taking first steps in RES policy, but have a high potential.
• The activity of these technology WGs

will be structured around 4 sets of framework conditions ("topics") that equally apply to all RES projects.
• Exchange of experiences: a. On-site visits of projects to assess their practicabillity as best practice examples, summarized in a document (see
3.3.2);
b.input by partners at WG level during and between 6 six-monthly workshops (WS) on these topics (see section 3.3.3): 1.Strategic Planning for RES
at regional level; 2. Permits & compliance; 3. Fostering job market development, RTD & innovation; 4. Finance & incentives. Update sessions on
previous topics, plenary sessions & last WS on cross-cutting issues and to agree on final results. Each partner will actively contribute to the topics
(1st WS: Overall status quo, merged into a comparative analysis by an external expert; 2-6: expert regions: best practice, bottlenecks; learning
regions: potential, all: envisaged policy actions). After the WS the WG leaders and the LP will gradually

systemize & merge inputs into 2 comprehensive sets of policy recommendations according to 2 stages of the policy learning curve.
• Software: P5 will deliver a Regional RES development monitoring tool so regions can assess their RES potential and display scenarios on
envisaged policy measures
• Involvement of external experts for WG support and comparative analysis of RES policies
• Monitoring Group (MG), Steering Committee (SC, see 2.3; component 1): The MG, chaired by the activity coordinator (LP), will carry out the
operational monitoring, evaluation & coordination and prepare information for strategic decisions to be taken by the SC (see 2.3).
• Communication & dissemination (component 2): A communication officer appointed by P7 will develops a communication plan and coordinate
component 2 activities. Kick-off & closing conference, 2 additional dissemination events in Brussels, further events attended to promote RENREN.
Each WS is followed by a press conference.
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Please describe the approach and the methodology (e.g. sequence, combination and interrelation between the
activities; logic behind the different Components) proposed to achieve the project’s objectives and to produce the
intended outputs and results.

2.1.7 Components of the project

Component
'Preparation
Activities'

Component 1

Component 2

Component 3

Title
Responsible partner

Preparation activities
Federal State of Schleswig-Holstein (LP)

Title
Responsible partner
Planned results

Management and coordination
Federal State of Schleswig-Holstein (LP)
A well managed project reaching its objectives, without
serious conflict between the partners, without irregularities
and with smooth reporting to the programme

Title
Responsible partner
Planned results

Communication and dissemination
Castilla y León (P7)
Communicating project results towards stakeholders and
decision makers in partner & further regions as well as on a
wider scale

Title

Exchange of experiences dedicated to the identification and
analysis of good practices

Responsible partner
Planned results

Federal State of Schleswig-Holstein (LP)
Increased capacity of at least 40 partner region's public
authorities' staff directly involved in project activities and of
90 indirectly involved staff members, 15 good practices
successfully transferred

Title

Component 4

Responsible partner
Planned results

Title

Component 5

Responsible partner
Planned results
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Activities have to be organised logically into a certain number of components. The description of these components is
provided in section 3 of the application form. For further information on the components, please refer to the programme
manual.

2.1.8 Durability of the project results

Since the 2007 RENREN Charter to establish a sustainable renewable energy sources (RES) network where all partners mutually benefit from the
exchange of experience and best practice, RENREN has attracted additional partners. INTERREG IVC co-financing is needed to shift from activities
of a general nature to carrying out a detailed workplan. Comprehensive policy recommendations will be drawn up, and an updated RENREN
declaration signed by parters at the closing conference, a formal commitment to collaboration outliving the project and to using the policy
recommendations resulting from it.
The partners have already proved their commitment to working together without INTERREG IVC funding. EC financing will help deepen cooperation,
creating the firm basis to maintain an exchange long-term, once the project is over.

Regional policy was the basis for the development of renewable energy to date, leading to extraordinarily good performance on RES share within
these regions: Westfjords (geothermal), Cyprus (solar thermal), Schleswig-Holstein (wind), Navarre (wind, photovoltaic), Jämtland (biomass, hydro
power), Wales (offshore, ocean energy). But more can be done, there and in other regions, and the project results feed naturally into the ongoing
policy efforts of the partner regions and others targeted by the project, all of which have already or will embark on fully-fledged RES strategies.
The sustainability of RENREN results will be achieved with the help of
• its clear emphasis on regional administrations and their commitment to use the knowledge gained in future regional policy formulation. Hence,
although this project proposal is not a capitalisation project, the partners will strive to exploit the results for future

Operational Programmes. Those directly involved will aim to institutionalise their knowledge, becoming "know-how centres" within their
administrations
• intense cooperation with existing networks, associations, other projects (see 2.1.5)
• its structure of WGs and Topics, resulting in sound measures to foster RES, economic modernisation and competitiveness
• sustainable communication measures: Making outputs available to other regions, stakeholders and players at regional and EU level, to motivate
them to adopt similar approaches
• the development of an activity plan (see 3.3.3) beyond project duration.
Since most partners' regional offices in Brussels are well connected with high-ranking officials and politicians in the regions, RENREN's durability
will certainly be assisted by this. The staff will pursue interaction on RENREN in Brussels and also vis-à-vis EU decision-makers which are in close
proximity, thus ensuring its relevance to ongoing policy developments.
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Please describe how the durability of the project’s achievements will be ensured. How, when and by whom will the
outputs be used and how will they be maintained after the end of the project? How will the results/impacts of the
project be sustained?

2.2 Policy context

Please describe how the project will help to achieve the objectives of the INTERREG IVC programme and contribute to
the Lisbon and Gothenburg agendas. What added value will interregional cooperation bring in this context?
RENREN will clearly achieve the objectives of INTERREG IVC. The main purpose of RENREN is to improve regional development policies in the
field of renewable energy sources (RES) and to increase their effectiveness. The core goal of RENREN is a strong contribution to challenge 3
“Towards a new energy paradigm” of the Operational Programme of INTERREG IVC.
The RENREN partner structure in itself shows its strong commitment to the ERDF objective of reducing regional disparities within the EU. The
exchange of best practices between regions will ensure that each partner learns from the experience of the others. This will in turn have a significant
socio-economic impact (see hereafter). As stated above, the project includes both leader regions in RES and regions which are not as strong but
have high potential. The partners come from all across Europe and represent both “objective 2” and “Convergence” regions.

The project will also contribute to the Lisbon agenda. The project will help minimise the disparities in knowledge and use of RES among the partners
and throughout Europe thanks to its communication and dissemination plan, but also contribute to reducing regional economic disparities. By
underpinning the development of new services, skilled workers and innovative suppIy chains, it will help boost the competitiveness of partner
regions.
One of RENREN’s topics is to strengthen technology transfer in the field of RES among the participating regions and towards other European
regions. RENREN will be a significant impetus to economic growth in our regions. It will help increase economic activity and job creation in the
partner regions and will lead to both income and tax revenue generation. This will undoubtedly play a part in creating a competitive knowledgebased economy. Moreover, RENREN adds value to the EU policy for energy security because renewables are generally indigenous.

RENREN will also make a valuable contribution to the Gothenburg strategy, since RES development can contribute to delivering the three aspects
of sustainable development, social, economic and environmental. Many of the partners already have RES strategies, and these are designed on
with reference to a formal commitment to a sustainable development (sd), such as a sd plan or strategy. These commitments and the specific
commitment to RES will thus take forward the implementation of the Gothenburg agenda (EU sd strategy) at a regional level, as well as the RES
targets of the Directive on Renewable Energy.
Interregional cooperation is crucial to the RENREN project. It is the founding principle of the pre-existing network, and the modus operandi of the
project proposal. Without it, lessons could not be transferred between partners.

Regions which have strong credentials in one RES will still gain on another topic where they have weaknesses. For instance, Jämtland’s expertise
on bioenergy will be beneficial to all the members of the working group “geothermal energy and biomass”, as will Schleswig-Holstein's (LP) and
Andalusia’s (P14) experience on wind energy to other regions in the “wind energy, ocean energy, and hydropower” group. Ustecky (P12) expects to
gain from the experience of counterparts regarding finance and incentives. Pays de la Loire (P9) expects its experience on awareness-raising to
benefit counterparts. This means a win-win situation for all partners through systematic comparison of strategies and performance.
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2.2.1 Contribution to the programme’s objectives and to the Lisbon and Gothenburg agendas

2.2.2 Involvement of the relevant policy makers
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For the Capitalisation Projects, please explain how, in each participating region, the relevant bodies responsible for the
Operational Programme will be involved? These explanations will be complementary to the information provided in
section 5 (‘Relevance of the partner’). For further information, please refer to the programme manual.

b) Environmental sustainability
Please state if the project will:
X
have its main focus on environmental sustainability
be positive in terms of environmental sustainability
be neutral in terms of environmental sustainability
c) Consistency of the project's theme with EU horizontal policies
Please explain how the theme tackled by your project will address directly or indirectly each of the two EU horizontal
policies.
On equal opportunities, the theme chosen has wide societal resonance because of the imperative of working across groups and cultures on ways to
address climate change. It is relevant to all stakeholders and citizens, since all will contribute to influencing the choices of energy systems RENREN
makes. The theme is therefore inclusive with regard to (inter alia) race, gender, disability, sexual orientation and religion.
RENREN is culturally inclusive, developing cooperation across regions and frontiers. This mirrors the new cooperation mechanisms open to
Member States to jointly achieve their renewable targets (art 6, 7 & 8 of the Directive). RENREN will also take into consideration the Second
Strategy Energy Review and the Solidarity Action Plan (published in November 2008), which recognises the equal responsibility of EU countries in
securing the energy systems.

It will contribute to the discussion of key problems defined by the communication on Off-shore Wind Energy, which recognises problems of equality
of access to energy infrastructure for different communities/zones of the EU, including peripheral areas. It will take into account the positive effects
on the green energy sector of the measures from the Economic Recovery Plan for growth and jobs (support to SMEs, new state aids measures...)
With its focus on renewable energy, RENREN tackles a sector which offers huge possibilities for growth and jobs for all members of society equally,
because of its multi-faceted and multi-disciplinary nature. The RENREN partners recognise that the capacities of all of its citizens and stakeholders
are applicable in building concrete action around this theme.

RENREN is fully in line with EU environmental objectives with regard to climate change action and cleaner, ecologically-benign forms of power
generation. The theme of renewable energy takes account of the 2020 EU and national targets of the new Renewable Energy Directive (adopted in
December 2008 based on COM(2008)30) promoting the use of renewable energy in the electricity, heating and cooling, and transport sectors.
Addressing this theme also takes account of the wider EU greenhouse gas reduction target (20% by 2020) according to the other elements of the
EU Climate Change package.
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2.2.3 Consistency of the project with EU horizontal policies
a) Equal opportunities
Please state if the project will:
have its main focus on equal opportunities
X
be positive in terms of equal opportunities
be neutral in terms of equal opportunities

The day-to-day implementation of the project will have a positive impact on equal opportunities. All the regional bodies involved in RENREN have
and act upon internal equal opportunities policies, ensuring equal treatment based on (i.a.) race, gender, disability, sexual orientation and religion
and their participants in RENREN would be subject to the same policies. RENREN consortium sets up an activity and management structure to
ensure that the project is in line with horizontal policies. For example, as regards gender equality, during the preparation phase of this application,
women were equally represented in the partner meetings. They therefore played a main part in developing the project planning, including the
management, working group structure and topics, which were discussed and agreed upon consensually during the partner meetings.
As a follow-up to this, the LP is committed to ensuring a solid female representation in teams and groups that carry out and manage the project,

project, e.g. the Monitoring Group (MG) and the Steering Committee (SC, see section 3.1).
The dissemination and communication will have a multi-national target group focusing on the public sector but also businesses and citizens, without
exclusion of particular groups. The communication materials will be issued in a range of languages and will be made available in different formats,
including those meeting accessibility standards such as web accessibility, print size, etc. Disabled access / assistance will be assured for access to
seminars and meetings where applicable.
In any new regional policy measures flowing from the project, the regions will ensure that equal opportunites continue to be a key component.
RENREN will have a positive impact on the environment, in aiming to support regions to move forward to a low-carbon economy and contribute to
global climate change mitigation. In aiding regions to move away from a wholly fossil-fuel based economy,

the project will also support the reduction of pollutants beyond CO2 (NOx, SOx and particulates) associated with these generation technologies,
thereby influencing better air quality and the reduction of run-off into soil and watercourses. In promoting the use of RES, the partners involved will
take a responsible approach to the environment and in their investigation of the obstacles, will consider how projects can be established in harmony
with surrounding habits through adequate Environmental Impact Assessment as well as wholesale approaches such as Strategic Environmental
Assessment.
The day-to-day implementation of the project will also be environmental-friendly: Communication tools will be electronic whenever possible,
brochures and other printing material (see 3.2.2) will be printed on environmentally-friendly paper.
Partners agree to try to cut CO2 emissions in their travel plans, opting for travel by train rather than by air whenever it is reasonable.
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d) Consistency of the project's implementation with EU horizontal policies
Please explain how the day-to-day implementation of your project may address equal opportunities and how it may
impact the environment.

2.3 Management and coordination

no

Name Mr. Wolfgang Schulz
Institution Federal State of Schleswig-Holstein
Address Düsternbrooker Weg 94
Postal code 24105
Town Kiel
Country DE
Phone (office) +49 431-988-4272
(mobile)
Fax +49 431-988-4252
Email Wolfgang.Schulz@wimi.landsh.de

c) Management and coordination
Please describe the main coordination tasks and the way the day-to-day management of the project will be organised.
The LP assumes overall responsibility for the legal, financial, and content-related issues and appoints Mr Schulz as the activity coordinator (activity
CO) of the project. Mr Schulz has more than 5 years of experience in the management and participation in INTERREG projects and 20 years of
experience in energy departments of the LP.
The activity CO will be assisted by an external expert in the following tasks in order for him to be able to concentrate on strategic and content-related
issues related to the implementation of the project:
• day-to-day activity-related coordination tasks (monitoring of the overall progress of RENREN)
• presenting basic information concerning the objective of the project and the proposed outputs and results at the kick-off event
• preparting Monitoring Group and Steering Committee (see 2.3.3) meetings in cooperation with the LP
• sending regular emails, reminding working group leaders of their duties and set up conferences calls if applicable.

As further explained in section 3, RENREN has 3 working groups (WGs):
WG 1: Wind, ocean, hydropower (leader: Wales, deputy: Schleswig-Holstein)
WG 2: Geothermal, biomass (leader: Jämtland, deputy: Westfjords)
WG 3: Solarthermal, photovoltaic (leader: Navarre, deputy: Cyprus)
The WG leaders report to the activity CO on activities carried out and on any deviation from the work plan set out in the application form and consult
the deputy leaders on these issues. The activity CO assembles the input received and merges it into the progress report every six months as well as
the final report.
The Monitoring Group (MG) is composed of the WG leaders and deputy leaders, the communication officer & communication deputy officer (see
3.2) and is chaired by the LP in cooperation with the external expert who assists him. The MG meets regularly on the occasion of

workshops and on-site visits so as to reflect and discuss the project's progress and has the following operational tasks:
• review and approve reports
• discuss operational issues, take decisions on minor changes
• monitor and evaluate the project's progress and take decisions concerning minor changes at operational level evaluate the project's progress,
major decisions to be taken by the plenary body, the Steering Committee (SC)
• prepare strategically relevant information for the SC
After each MG meeting the LP shall send the minutes to all partners. The MG will communicate relevant information during plenary sessions.
Day-to-day management of RENREN will be carried out by mail/phone conversation, including conference calls. All partners shall contribute actively
to the communication & dissemination activities in the project and deliver their input to the progress reports in a timely and qualified manner,
including financial progress reports certified by external auditors.
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2.3.1 Coordination
a) Will coordination be sub-contracted?
b) Details of the coordinator

2.3.2 Financial management

Name
Institution
Address
Postal code
Town
Country
Phone (office)
Fax
Email

yes

(mobile)

c) Financial management
Please describe the main tasks of the financial manager and the way the day-to-day financial management of the
project will be organised.
The LP assumes overall responsibility for the proper financial management of the project. Operational tasks related to the financial management will
be externalised and carried out by a financial coordinator (financial CO).
Each project partner is responsible for its financial management and control of expenditure and reports these to the LP. Each partner further
arranges the 1st level control of the individual reports according to country specific requirements. The partnership agreement will be prepared by the
LP for signature and concluded by the partners after the subsidy contract is signed. Further the LP - supported by the financial coordinator - is in
charge of
• aggregating financial parts of progress reports including own expenditure borne by the LP and submitting aggregated progress reports to JTS
• arranging 1st level control of aggregated reports and own reported expenditure
• acting as intermediary between the JTS and the consortium

• providing project partners with requirements on financial management to be respected by each partner to make sure that the partners are aware of
the INTERREG IVC funding principles.
• checking the partners' input to the financial part of the progress reports & the underlying calculations to make sure they correspond with the
activities carried out and that the INTERREG IVC funding principles are respected.
• regularly reminding partners of their financial duties, sending them updated information if applicable on funding principles and financial issues.
The partnership agreement will lay down, in addition to the points addressed in section 2.3.3, the principle of sharing certain expertise and services,
costs of management & coordination as well as of communication & dissemination. The partners have included their share of these costs in their
budget calculation underlying their signed co-financing statements (see 2.3.4).
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a) Will financial management be sub-contracted?
b) Details of the Financial Manager

2.3.3 Strategic level

The Monitoring Group whose composition along with its day-to-day monitoring and evaluation tasks are described in section 2.3.1. is enlarged to
form the Steering Committee (SC), the strategic decision-making body of RENREN according to the INTERREG IVC recommendation. The
Monitoring Group takes decisions on minor changes (e.g. on changes in contact information, rescheduling of activities, small budget deviations)
and shall prepare decisions to be taken by the SC.
The SC has the following functions:
• nature of strategic decisions: The SC shall overview the overall progress of the project and take decisions going beyond the ordinary day-to-day
business, e.g. adoption of the strategic communication plan (see 3.2.2), decisions concerning amendments to the partnership (in case of defaulting
partners) or partnership agreement, changes related to activities, budget reallocations, etc.

• representation of partners in the SC: In the SC each RENREN partner is represented by one person with decision-making power on behalf of the
project partner. This person shall be appointed before the partnership agreement is signed and communicated to the LP by each partner. Changes
in membership shall be communicated to the LP in advance.
• frequency of Meetings: The SC will meet once a year on the occasion of workshops. Additional ad-hoc meetings can be held in case of
irregularities, if high-level decisions need to be taken or if the project partners agree on an additional meeting.
• decision-making procedure: The SC takes strategic decisions with simple majority. Each project partner has one vote.
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Please describe the decision-making, monitoring and evaluation structure of the project, including the composition of
the steering group, its competences and procedures.

2.3.4 Roles and tasks among the partners

The LP assumes overall responsibility for the activity coordination, the financial coordination and the strategic management as explained in 2.3.1 c),
2.3.2 c), and 2.3.3.
Castilla y León (P7) leads component 2 and will appoint a communication officer, who shall coordinate and supervise all partners' component 2
activities according to the workplan in 3.2.3 and collect input from them and from the working group (WG) leaders for the joint dissemination
activities such as the website, the DVD, the brochures, etc.
Working group leaders Wales (P2), Jämtland (P3) and Navarre (P6) are responsible for monitoring and evaluating the progress of their WGs and
stay in regular contact with the activitiy CO. They closely cooperate with the workshop (WS) hosting partners LP, P3, P6, Timis (P10), Usti (P12)
and Central Macedonia (P13). The deputies Schleswig-Holstein (LP), Westfjords (P4) and Cyprus (P5) will support them and offer advice and shall
step in if the leaders are absent.

The aforementioned WG leaders, deputy leaders and P7 will form the Monitoring Group (MG) and as such monitor and reflect the day-to-day
progress of the project.
Partners Lodz (P11), Ustí (P12), Westfjords (P4, see section 5), Pays de la Loire (P9) and the aforementioned LP, P2, P7 will host and organise onsite visits and deliver their outputs to the LP and activity CO (see 3.3.2). Bay Research Foundation (P15) will coordinate testing and integration of
the regional RES development monitoring tool. Partner Andalusia (P14) will not have coordination tasks but actively contribute to the WG topics.
The following costs will be shared among all partners eligible for INTERREG IVC funding, each of whom has included an overall amount of
27.189,19 EUR (total cost including ERDF funding) in the calculations underlying their co-financing statements: Costs of external expertise &
services related to

• support to the LP (=contracting partner, see 4.3) to component 1 tasks described before in 2.3
• component 2 with regard to common communication & dissemination activities (contracting partner predominantly: P7, P3, partly LP)
• component 3 with regard to: Comparative analysis of RES policies (see 3.3), invitation of experts to WS (contracting partner: LP, P3)
The contracting partners will act in accordance with applicable public procurement rules. After payment, the contracting partner asks its own
controller to confirm the total amount of shared costs and sends, after receipt of the conroller's confirmation, a letter to the other INTERRREG IVC
partners. The financial coordinator will deduct the respective amounts to be borne by each partner from the funding received for the respective
period when the costs were incurred, and reimburse the contracting partners. This procedure will be laid down in the partnership agreement.

-27-

Acronym: RENREN

Please describe if there is any division of roles and tasks among the partners as far as coordination is concerned (e.g.
partners responsible for administrative and/or financial tasks, components and/or activities).

Section 3: Components

Preparation activities were mainly carried out by the LP and by Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB), the regional public development bank
which is fully owned by the Federal State of Schleswig-Holstein. Preparation activities consisted of partnering activities, including mailings, partner
search ads, assessment and evaluation of partnership requests, various bilateral meetings, the visiting of the INTERREG IVC Interregional
Cooperation Forum and the Lead Applicant seminar in Munich as well as five partner meetings in Brussels:
• 17 July 2008
• 19 September 2008
• 15 October 2008
• 19 November 2008
• 12 December 2008
During the partner meetings, the project structure and workplan were discussed and agreed upon and basic budget issues and principles such as
the sharing of costs were agreed. Main parts in setting up the application form were overtaken by Pays de la Loire (P9), Wales (P2) and LP, and IB,
in joint efforts with Castila y León (P7) on component 2.

3.1 Component 1
3.1.1 Component main features
Title
Total eligible costs
Responsible partner
Planned results

Management and coordination
414 451,01 €
Federal State of Schleswig-Holstein (LP)

A well managed project reaching its objectives, without serious conflict between
the partners, without irregularities and with smooth reporting to the programme

Output indicators

Indicators
Average number of Steering Committee (SC) meetings
organised per year

Target
1

3.1.2 Component general description
Information on the way the management and coordination will be carried out has to be provided in section
2.3 of the Application Form.
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3.0 Component ‘Preparation activities’
Title
Preparation activities
26 500,00 €
Total eligible costs
Federal State of Schleswig-Holstein (LP)
Responsible partner
Please describe the preparation activities which have taken place

3.1.3 Detailed work plan

Activities
Jan-Jun 2008

Output(s)

Activities
Jul-Dec 2008

Output(s)

Activities
Jan-Jun 2009

Output(s)
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Please describe as precisely as possible the activities planned per semester as well as the related outputs. Outputs
should be quantified and in line with the information provided in sections 2.1.4 and 3.2.1 of the application (if no
activities and outputs are planned in a semester, please indicate ‘not applicable’ in the relevant fields).
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Activities
Jul-Dec 2009

Output(s)

Activities
Jan-Jun 2010

Output(s)

Activities
Jul-Dec 2010

Output(s)

• Partnership agreement prepared by LP, signed by all partners
• Monitoring Group (MG) constituted (see 2.3.1), 1st meeting at kick-off conference (component 2 event), MG will prepare for
evaluation and monitoring of project's progress.
• SC will be established for strategic level decisions, consisting of the MG plus one representative per remaining partner. The
1st SC meeting will be held at the kick-off conference, where the SC will adopt the communication plan. The activity
coordinator (CO) presents the financial management framework.
• All partners arrange for 1st level control in line with country specific requirements&public procurement rules.
• 1st progress report prepared: Compilation & preparation of individual financial & activity report by partners, coordinated &
merged into an aggregated progress report by LP/financial CO
• Partners' individual reports checked and monitored by the financial CO, who will arrange for allocation of funds

• partnership agreement drafted & signed
• 1 SC meeting, 1 MG meeting
• financial management framework for LP and project partners set up & communicated by the activity CO
• 1st level control arranged
• 1st progress report prepared
• monitoring of project activities
•1st progress report, certified, will be submitted to JTS
• MG meets at WS 2 in Navarre: Evaluation of project's progress, discussion & summary of strategic issues relevant to SC
• activity CO (LP) makes sure all activities are carried out properly and in a timely manner and that they lead to the aspired
outputs and results, including emails, reminding working group leaders and partners of their duties, overseeing progress and
quality of topic 1 outputs and comparative analysis; with Navarre (preparation WS)
• The 2nd progress report will be prepared: Compilation & preparation of individual financial & activity report by partners,
coordinated & merged into an aggregated progress report by the financial CO
• The partners' individual reports will be checked and monitored by the financial CO, who will later arrange for the allocation
of funds

• 1st progress report, certified & submitted to JTS
• allocation of funds to partners in a precise and timely manner
• 1 MG meeting
• monitoring of project activities
• 2nd progress report prepared
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Output(s)

Activities
Jul-Dec 2011

Output(s)

Activities
Jan-Jun 2012

Output(s)

• 2nd progress report, certified, will be submitted to JTS
• 1 MG meeting, 1SC meeting
• monitoring of project activities
• 3rd progress prepared
• allocation of funds to partners in a precise and timely manner

• MG meets at WS 4 in Timis: Evaluation of project's progress, discussion & summary of strategic issues relevant to SC
• activity CO (LP) makes sure all activities are carried out properly and in a timely manner and that they lead to the aspired
outputs and results, including emails, reminding working group leaders and partners of their duties, sending out reminders to
all participants, overseeing especially progress and quality of Topic 3 outputs; with Timis (preparation WS)
• 3rd progress report, certified, will be submitted to JTS
• The 4th progress report will be prepared: Compilation & preparation of individual financial & activity report by partners,
coordinated & merged into an aggregated progress report by the financial CO
• The partners' individual reports will be checked and monitored by the financial CO, who will later arrange for the allocation
of funds

• 3rd progress report, certified, submitted to JTS
• 1 MG meeting
• 2nd progress report prepared
• monitoring of project activities
• 4th progress report, certified & submitted to JTS
• allocation of funds to partners in a precise and timely manner
• 4th progress report, certified, will be submitted to JTS
• MG meets at WS 5 in Central Macedonia: Evaluation of project's progress, discussion & summary of strategic issues
relevant to the SC
• 3rd SC meeting held at WS in Central Macedonia
• activity CO (LP) makes sure all activities are carried out properly and in a timely manner and that they lead to the aspired
outputs and results, including emails, reminding working group leaders and partners of their duties, sending out reminders to
all participants, overseeing especially progress and quality of Topic 4 outputs with Central Macedonia (preparation WS)
• 6th progress report prepared: Compilation & preparation of individual financial & activity report by partners, coordinated &
merged into an aggregated progress report by the financial CO
• The partners' individual reports checked and monitored by the financial CO, who will later arrange for the allocation of funds

• 4th progress report, certified, submitted to JTS
• 1 MG meeting, 1SC meeting
• monitoring of project activities
• 5th progress report prepared
• allocation of funds to partners in a precise and timely manner
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Activities
Jan-Jun 2011

• 2nd progress report, certified, will be submitted to JTS
• MG meets at WS 3 in Ustí: Evaluation of project's progress, discussion & summary of strategic issues relevant to SC
• 2nd SC meeting at workshop 3 in Ustí
• activity CO (LP) makes sure all activities are carried out properly and in a timely manner and that they lead to the aspired
outputs and results, including emails, reminding working group leaders and partners of their duties, sending out reminders to
all participants, overseeing progress and quality especially of Topic 2 outputs with Ustí (preparation WS)
• The 3rd progress report will be prepared: Compilation & preparation of individual financial & activity report by partners,
coordinated & merged into an aggregated progress report by the financial CO
• The partners' individual reports will be checked and monitored by the financial CO, who will later arrange for the allocation
of funds

Output(s)

• 1 MG meeting
• 1 SC meeting
• monitoring of project outputs & closing conference
• 5th & 6th progress & final report, certified & submitted to JTS
• allocation of funds to partners in a precise and timely manner

Activities
Jan-Jun 2013

Output(s)

Activities
Jul-Dec 2013

Output(s)
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Activities
Jul-Dec 2012

• 5th progress report, certified, submitted
• MG meets at WS 6 in Jämtland: Evaluation of project's progress, discussion & summary of strategic issues relevant to the
SC
• 4th SC meeting at closing conference (see comp.2)
• activity CO (LP) makes sure all activities are carried out properly and timely and that they lead to aspired outputs and
results, including emails, reminding WG leaders & partners of their duties, sending out reminders to all participants,
overseeing progress and quality of Topic 4 outputs with Castilla y León (P7) & Jämtland (P3, responsible of component 2)
and that arrangement for durability of website & project results, new activity plan for follow-up activities, development of
RENREN declaration are duly carried out
• 6th progress report, final report prepared, certified, submitted: Compilation & preparation of individual financial & activity
report by partners, coordinated & merged by financial CO
• Financial CO arranges for the allocation of funds

Acronym: RENREN

Activities
Jan-Jun 2014

Output(s)

Activities
Jul-Dec 2014

Output(s)
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3.2 Component 2

Output indicators

Communication and dissemination
579 576,87 €
Castilla y León (P7)

Communicating project results towards stakeholders and decision makers in
partner & further regions as well as on a wider scale
Indicators

N° of press releases disseminated
N° of brochures created
N° of copies of brochure disseminated
N° of newsletters created
N° of copies of newsletters disseminated
N° of dissemination events organised
N° of other events participated in
Possible additional output Video clip displaying regions
indicators
N° of external events where video clip is presented
N° of 1-page project flyers created
N° of project flyers disseminated
N° of meetings with EU institutions, networks, projects

Result indicators

Indicators
N° of articles/appearances in press and media
Estimated n° of participants in events
Average n° of visits per month on operation’s website

Possible additional result N° of stakeholders informed about the project progress
indicators
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Target
12
2
5000
6
7500
8
17
1
17
1
10000
25
Target
70
1000
600
1200
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3.2.1 Component main features
Title
Total eligible costs
Responsible partner
Planned results

3.2.2 Component general description

Following the INTERREG IVC requirements, a communication plan will be developed by Jämtland (P3) with support from Castilla y León (P7) with
the project partners, and be presented for discussion and adoption by the Steering Committee at the kick-off conference. The plan will follow the
principle of increasing awareness of RENREN and its impact, benefits, and results to its target groups.
RENREN shall be perceived as
• a leading network in Europe, adding value to diverse regional measures to nurture renewable energy sources (RES)
• a collaborative partnership and open forum, tackling together practical challenges in developing RES
• a key learning forum for policy-makers to compare regional experiences and identify transferable good practice
P7 and P3 have gained experience in communication & dissemination tasks and will appoint a communication officer, responsible for:

(1) Organisation of common dissemination events: a. kick-off (with the LP) & closing conference, b. three additional events
(2) Press relations with regional and specialised press, including press conferences & press releases following workshops and other events
(3) Design, development & printing of communication material, e.g.: a. logo & corporate design, b. flyer, c. mid-term brochure & final leaflet, d. 6
newsletters (paper and electronic version, based on output "factsheet" of component 3)
(4) Launching and maintenance of a website based on partners' contribution
(5) Production of a video-clip presenting the partner regions and their RES focus for presentation on the website and at events.
Target groups by communication material:
• (1), (3c., d.), (4), (5): Politicians in partner and non-partner regions; representatives of national governments
• (1), (2), (3 c., d.), (4), (5): EU institutions: Committee of the Regions (CoR), Members of the European Parliament (MEP),

European Commission (EC), especially DG TREN, DG Regio, the European Investment Bank (EIB)
• (1)-(5): Stakeholders & experts in the field of RES (e.g. EREC, EWEA, existing clusters), research institutions, SMEs, environmental groups,
NGOs
• (1)-(5): Other projects & networks (e.g. Fedarene - a network of regions and energy agencies, More4NRG, the EU-funded Enterprise Europe
Network (EEN))
• (2),(3 b.), (4), (5): General public in partner & non-partner regions
Each partner is responsible for providing input and for printing the common material for regional use as well as for organising additional
dissemination activities, promoting RENREN at RES external events (i.e. events not organised by the partner, e.g. fairs or conferences) and of
informing their regional press. Each partner may choose to translate communication material. Partners hosting a workshop (see section 3.3.3) will
organise press conferences. P7 will monitor and coordinate the partners' contributions.
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Please describe the content of this component in further detail (e.g. issue tackled, proposed approach, nature of the
planned activities). For further information on the components, please refer to the programme manual.

3.2.3 Detailed work plan

Activities
Jan-Jun 2008

Output(s)

Activities
Jul-Dec 2008

Output(s)

Activities
Jan-Jun 2009

Output(s)
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Please describe as precisely as possible the activities planned per semester as well as the related outputs. Outputs
should be quantified and in line with the information provided in sections 2.1.4 and 3.2.1 of the application (if no
activities and outputs are planned in a semester, please indicate ‘not applicable’ in the relevant fields).
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Activities
Jul-Dec 2009

Output(s)

Activities
Jan-Jun 2010

Output(s)

Activities
Jul-Dec 2010

Output(s)

• development of communication plan and of corporate design
• kick-off conference in Schleswig-Holstein
• press conference & press release following kick-off conference
• promotion of RENREN at external events by project partners
• setting up of website
• 1st newsletter distributed
• development and publication of the 1st RENREN presentation flyer
• contact & meetings with decision-makers & stakeholders at EU level
• sharing of results with other networks and INTERREG projects

• 300 people reached directly or indirectly through kick-off conference
• 15 articles in local newspapers, 2 articles in specialised press
• 350 visitors/month on RENREN website
• 700 people receive the 1st newsletter
• flyer, website

• videoclip production
• press conference & press release following workshop (WS) 2 in Navarre
• development of RENREN videoclip, based on filming material gathered from partners by Jämtland (P3, deputy
communication officer) presentation of videoclip on the website
• promotion of RENREN at external events by project partners
• communication officer: gathering WS 2 results on topic 1 (see 3.3 e.g. expert regions: best practice, bottlenecks; learning
regions: potential; all: envisaged policy actions) for website content
• 2nd newsletter distributed
• additional dissemination event, organised by Jämtland (P3), combined with either MORE4NRG or similar projects/networks
or embedded in renewable energy related event. target group: EU representatives, other regions, stakeholders, public
• sharing of results with other networks and INTERREG projects

• 3 articles in local newspapers, 2 articles in specialised press
• 200 participants of external conferences and fairs informed about RENREN aims
• 350 visitors/month on RENREN website, 900 people receive the 2nd newsletter
• videoclip displaying regions
• 1 additional dissemination event organised by Jämtland

-37-

Output(s)

• mid-term brochure, 3 articles in local newspapers, 2 articles in specialised press
• 300 participants at joint dissemination event; 200 participants of external events informed about RENREN
• 450 visitors/month on RENREN website; 2000 persons reached via mid-term brochure
• 1000 people receive the 3rd newsletter
• 1 dissemination event with similar projects/networks organised by Jämtland, 2 regional events (Castilla, Lodz)

Activities
Jul-Dec 2011

Output(s)

Activities
Jan-Jun 2012

Output(s)

• press conference & press release following WS 4 in Timis
• promotion of RENREN at external events by project partners
• 4th newsletter distributed
• communication officer: gathering WS 4 results on topic 3 (please refer to section 3.3, , e. g., expert regions: best practice,
bottlenecks; learning regions: potential, all: envisaged policy actions) for website content
• meetings with decision-makers & stakeholders at EU level

• 3 articles in local newspapers, 2 articles in specialised press, 500 persons reached with mid-term brochure
• 200 participants of external conferences and fairs informed about RENREN aims
• 650 visitors/month on RENREN website
• 1100 people receive the 4th newsletter

• press conference & press release following WS 5 in Central Macedonia
• additional information event, presenting the project's output and results so far, organised in a central location in Brussels
(e.g. the European Parliament or at the Open Days), organised by the LP and Jämtland (P3), targeted at EU decision
makers, stakeholders, other regions, public
• 5th newsletter distributed
• communication officer: gathering WS 5 results on topic 4 (please refer to section 3.3, , e. g., expert regions: best practice,
bottlenecks; learning regions: potential, all: envisaged policy actions) for website content
• meetings with decision-makers & stakeholders at EU level
• sharing of results with other networks and INTERREG projects
• final leaflet

• final leaflet, 3 articles in local newspapers, 2 articles in specialised press
• 200 participants of external conferences and fairs informed about RENREN aims, 700 visitors/month on website
• 1200 people receive the 5th newsletter
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Activities
Jan-Jun 2011

• press conference & press release following WS 3 in Ustí
• promotion of RENREN at external events by project partners
• 3rd newsletter distributed
• production of mid-term brochure
• communication officer gathers WS results on topic 2 (see 3.3) for website content
• meetings with decision-makers & stakeholders at EU level
• sharing of results with other networks and INTERREG projects
• additional dissemination event, organised by Jämtland (P3), supported by the LP, combined with either MORE4NRG or
similar projects/networks or embedded in renewable energy related event. target group: EU representatives, other regions,
stakeholders, public
• 2 regional events, organised by: 1.Castilla y Leon (P7) involving the Spanish project partners, 2.Lodz (P11) with the
purpose of raising awareness for RES policies in Poland

Output(s)

Activities
Jan-Jun 2013

Output(s)

Activities
Jul-Dec 2013

Output(s)
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Activities
Jul-Dec 2012

• press conference & press release following WS 6 in Jämtland
• closing conference in Brussels, followed by press conference and press releases
• 1dissemination event organised by Lodz (follow-up on 1st event)
• final leaflet
• 6th newsletter distributed
• communication officer: 1. gathering WS 6 results (please refer to section 3.3, e.g. update on all 4 topics, assessment of
cross-cutting issues & transferability of all outputs to other regions, "lessons learned", activity plan for cooperation beyond
project duration) for website content; 2. gathering project results (see 3.3, 2 sets of policy recommendations, considering
assessment of synergies/cross-cutting issues & transferability of outputs to other regions, for 2 stages of policy learning
curve) for website content
• sharing of results with other networks and INTERREG projects
• RENREN declaration is broadly disseminated to target groups, in particular decision-makers & stakeholders at regional,
national, EU level
• 200 participants at closing conference
• 3 articles in local newspapers, 2 articles in specialised press
• 800 visitors/month on RENREN website; 2500 stakeholders & experts informed about RENREN results via final leaflet
• 1300 people receive the 6th newsletter, • 1 regional event Lodz

Acronym: RENREN

Activities
Jan-Jun 2014

Output(s)

Activities
Jul-Dec 2014

Output(s)
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Title

Exchange of experiences dedicated to the identification and analysis of good practices

Total eligible costs
Responsible partner
Planned results

Federal State of Schleswig-Holstein (LP)

Output indicators

1 074 831,97 €
Increased capacity of at least 40 partner region's public authorities' staff directly
involved in project activities and of 90 indirectly involved staff members, 15 good
practices successfully transferred
Indicators
N° of interregional events (seminars, workshops, study
visits, etc.) organised by the project to exchange
experience
Total N° of participants in all these interregional events
N° of good practices identified

Target
14
350
40

N° of regional/local policies and instruments addressed in
the field tackled by the operation

Possible additional output N° of comparative analysis of RES policies
indicators
N° of regions using or learning how to use tool f. planning
N° of bottlenecks identified
Sets of policy recommendations adapted to policy level
N° of regions agree RENREN declaration & activity plan

Result indicators

Indicators
N° of staff members with increased capacity (awareness /
knowledge / skills) resulting from the exchange of
experience at interregional events
N° of good practices successfully transferred (if applicable)

N° of regional/local policies and instruments improved in
the field tackled by the operation

Possible additional result Increased capacity of indirectly involved
indicators
…regional authorities' staff members (partners)
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18
1
15
30
2
20
Target
40
15

15
90

Acronym: RENREN

3.3 Component 3
3.3.1 Component main features

3.3.2 Component general description

Component 3 is dedicated to exchanging and transferring RES-related policy experience among regional public authority staff. 6 workshops (WSs)
and 8 on-site visits will be organised by the hosting regions in cooperation with the working group (WG) leaders and the LP. WS locations were
chosen to cover both expert (Jämtland, Schleswig-Holstein, Navarre) and learning (Ustí, Central Macedonia, Timis) regions.
On-site visits will cover each of the RES and different geographical conditions and aim at assessing the transferability of projects as best practice
examples and regional policy strategies (e.g. the fair "Husum WindEnergy", a result from initial financial and conceptional support by the LP). The
findings will be summarized in a document by the hosting partner.
The consortium has identified 4 sets of framework conditions ("topics"), each of which will be the focus of a WS and 6-months' follow-up work,
finalised at the subsequent WS (see activities). Before WS 1, each partner

shall deliver input on potential and status quo of the region's RES policy. An external expert will provide a comparative analysis of RES policies of
the project partners (pp) and their level of advancement. The last year including WS 5, 6 and closing conference is dedicated to drawing out lessons
from the project which can be directly applied in a domestic policy context and making recommendations on RES policy and targets.
For the WSs, 3 WGs will be formed with expert regions as leader and deputy:
WG 1: Wind, ocean, hydropower: Wales (P2, leader), Schleswig-Holstein (LP, deputy)
WG 2: Geothermal, Biomass: Jämtland (leader P3); Westfjords (P4, deputy)
WG 3: Solarthermal, photovoltaic: Navarre (P6, leader); Cyprus (P5, deputy)
In each WS, WGs will meet up both separately and in plenary sessions and develop ideas on best practice examples, experiences and strategies
appropriate to be worked on until the next WS. In the following WS, each WG member presents best practice examples and

bottlenecks as well as ideas on how to integrate findings from other regions' examples into their regional policy strategies. WSs are open to nonpartner regions. Up to 5 external experts (in research, industry) per WS will be invited to give qualified impulse on the topics. Bay Research
Foundation (P15) will bring additional expertise to topic 3 and purchase and elaborate on a Regional RES development monitoring tool for use in
regional policy planning, which will illustrate scenarios of RES capacity development based on different parameters and envisaged regional policy
measures.
After each WS the LP will, with the WG leaders, draw together input including on regional potential to prepare for the development of 2 sets of policy
recommendations for 2 levels of the policy learning curve. All partner regions and interested addtitional regions sign a RENREN declaration as a
commitment to further implement lessons learned.

.
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Please describe the content of this component in further detail (e.g. issue tackled, proposed approach, nature of the
planned activities). For further information on the components, please refer to the programme manual.

3.3.3 Detailed work plan

Activities
Jan-Jun 2008

Output(s)

Activities
Jul-Dec 2008

Output(s)

Activities
Jan-Jun 2009

Output(s)
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Please describe as precisely as possible the activities planned per semester as well as the related outputs. Outputs
should be quantified and in line with the information provided in sections 2.1.4 and 3.3.1 of the application (if no
activities and outputs are planned in a semester, please indicate ‘not applicable’ in the relevant fields).

Acronym: RENREN

Activities
Jul-Dec 2009

Output(s)

Activities
Jan-Jun 2010

1. All pp send input on status quo/RES potential to LP&WG leaders. LP develops framework for all workshops (WS).
2. WS 1 & kick-off in Schleswig-Holstein. PP present ideas, expectations & RES status quo. Topic 1 - Strategic Planning for
RES at regional level:
• partnership-working with stakeholders for integrated&strategic planning (e.g.regional energy strategies, Strategic
Environmental Assessment, land/sea-use planning)
• built environment: tools for integration of RES (building regulations, public procurement, public sector targets, housing
polices, info.campaigns)
• infrastructure access&network development: working with private sector, regulator&neighbours on financing&planning;
tackling bottlenecks; solutions to integration of RES into elec/heat networks. Plenary agrees on work for topic 1 to be
prepared before WS 2.
3. On-site visit Pays de la Loire (P9, solar), summarized in document by P9
4. P15 purchases Regional RES development monitoring tool

Output(s)

• presentation by LP on basic structure, expectations from partner regions, output
• presentations by each pp on expectations to the project, status quo of the region
• structure for tasks&documents to be delivered by regions
• comparative analysis topic 1 by external expert based on input delivered by WGs & WG leaders
• WS 1, on-site visit Pays de la Loire

Activities
Jul-Dec 2010

Output(s)

1. WS 2 & on-site visit (wind & solar) in Navarre (P6): Topic 2 - Permits & compliance:
• streamlining approval procedures (one-stop shops, agency coordination, staff training, signposting for developers)
• compliance with EU & national legislation: RES in environmental protection areas; meeting air quality rules (biomass);
other sustainability criteria
• dealing with stakeholder conflicts (multiple users of land, sea, or built environment)
• microgeneration & energy performance of buildings (EU objective of reducing building emissions)
2. WG leaders collate partners' input as agreed from WS 1 on topic 1 (e. g. expert regions: best practice, potential, all:
envisaged policy actions) & required input on topic 2 before WS 2. WGs prepare topic 1 draft results. Plenary agrees these &
work on topic 2 required for WS 3.
3. P15 presents Regional RES development monitoring tool for testing
4. On-site visit Schleswig-Holstein (LP; wind: "Husum WindEnergy"), summarized in a document by the LP

• documents on topic 1 - Strategic Planning for RES by each region (checklists, best practice & bottlenecks/pitfalls lists;
analysis of potential, envisaged policy actions• documents on topic 2 - Permits & compliance by each region (checklists, best
practice & bottlenecks/pitfalls lists; analysis of potential, envisaged policy actions)
• WS 2 & on-site visit in Navarre
• on-site visit Schleswig-Holstein
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Output(s)

Activities
Jul-Dec 2011

Output(s)

Activities
Jan-Jun 2012

Output(s)

• documents on topic 2 - Permits & compliance by each region (checklists, best practice & bottlenecks/pitfalls lists; analysis
of potential, envisaged policy actions)
• WS 3 in Ustí
• on-site visit Westfjords, Lodz

1. WS 4 in Timis (P10) - Topic 4: Finance & incentives, e.g.:
• financial instruments for RES development in regions: grant mechanisms for clusters, take-up incentives (tax relief,
metering, feed-in tariffs), EU structural funds for innovation
• economics of microgeneration in different settings: implications for subsidy mechanisms & citizens’ advice.
• financial obstacles to RES development in regions: equality of grid access / transmission charges, permit costs, grid
development costs.
• supporting high risk RES developments & emerging technologies.
2. WG leaders collate partners' input as agreed from WS 3 on topic 3 (e. g. expert regions: best practice, bottlenecks;
learning regions: potential, all: envisaged policy actions) & required input on topic 4 before WS 4. WGs prepare topic 3 draft
results. Plenary agrees these and work on topic 4 required for WS 5.
3. On-site visit Wales (P2; ocean energy), summarized in a document by P2

• Documents on topic 3 - Fostering job market development, RTD & innovation by each region (checklists, best practice &
bottlenecks/pitfalls lists; analysis of potential, envisaged policy actions)
• WS 4
• on-site visit Wales

1. WS 5 in Central Macedonia (P13). Update sessions on all 4 topics. Assessment of the transferability of WS1-4 outputs to
other regions, "lessons learned", workplan for further cooperation beyond project duration
2. WG leaders collate partners' input as agreed from WS 4 on topic 4 (e. g. expert regions: best practice, bottlenecks;
learning regions: potential, all: envisaged policy actions) & required input for policy recommendations before WS 6. WGs
prepare topic 4 draft results. Plenary agrees these and evaluation work of transferability of all issues tackled and lessons
learned required for WS 6.
3. On-site visit Castilla y León (P7; solar, biomass), summarized in a document by P7

• documents on topic 4 - Finance & incentives (checklists, best practice & bottlenecks/pitfalls lists; analysis of potential,
envisaged policy actions
• WS5
• Ons-ite visit Castilla y Leon
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Activities
Jan-Jun 2011

1. WS 3 in Ustí (P12) - Topic 3: Fostering job market development, RTD & innovation:
• supporting winning innovation: cluster management/support; cooperation between regional governments & research
institutions/industry
• jobs: capitalising on opportunities from renewables for the regional job market
• education: supporting universities / colleges to plug skills gap for RES industry; supporting training/availability of installers
and technicians
2. Regional RES development monitoring tool prototype is tested
3. WG leaders collate pp's input as agreed from WS 2 on topic 2 (e. g. expert regions: best practice, bottlenecks; learning
regions: potential, all: envisaged policy actions) & required input on Topic 3 before WS 3. WGs prepare topic 2 draft results.
Plenary agrees these&work on topic 3 required for WS 4.
4. On-site visit Westfjords (P4; geothermal, hydro), Lodz (P11; biomass, geothermal -combined with WS3), summarized in a
document by P4, P11

Output(s)

• Workplan for further cooperation beyond project duration
• WS 6 & on-site visit Jämtland
• 2 sets of policy recommendations for 2 stages of policy learning curve:
• basic level: learning regions
• expert level: expert regions
• Approval of activity plan for activities beyond project duration

Activities
Jan-Jun 2013

Output(s)

Activities
Jul-Dec 2013

Output(s)
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Activities
Jul-Dec 2012

1. WS 6 & on-site visit (biomass, hydro power) in Jämtland (P3) - 2 sets of policy recommendations for 2 stages of policy
learning curve (learning/expert regions)
WG leaders collate regions' input as agreed in plenary session from WS 5 on cross-cutting issues,transferability of
outputs&examples of RES targets and draft 2 sets of policy recommendations and outstanding questions before closing
conference. WGs prepare draft results for sets of policy recommendations. Plenary agrees these and further input needed
for WG leaders & LP to set up activity plan incl.financing proposals for management & coordination.
2. Preparation activities by remote collaboration for closing conference (within comp.2) in Brussels:
Policy recommendations considering assessment of synergies/cross-cutting issues & transferability of outputs to other
regions
3. Consortium approves activity plan
4. Each pp develops ideas for holistic approaches to integrate project outputs into regional policies

Acronym: RENREN

Activities
Jan-Jun 2014

Output(s)

Activities
Jul-Dec 2014

Output(s)
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3.4 Component 4
Acronym: RENREN

3.4.1 Component main features
Title
Total eligible costs
Responsible partner
Planned results

0,00 €

Output indicators

Indicators

Target

Result indicators

Indicators

Target
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3.4.2 Component general description
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Please describe the content of this component in further detail (e.g. issues to be tackled, proposed approach, nature of
the planned activities). For further information on the components, please refer to the programme manual.

3.4.3 Detailed work plan

Activities
Jan-Jun 2008

Output(s)

Activities
Jul-Dec 2008

Output(s)

Activities
Jan-Jun 2009

Output(s)
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Please describe as precisely as possible the activities planned per semester as well as the related outputs. Outputs
should be quantified and in line with the information provided in sections 2.1.4 and 3.3.1 of the application (if no
activities and outputs are planned in a semester, please indicate ‘not applicable’ in the relevant fields).

Acronym: RENREN

Activities
Jul-Dec 2009

Output(s)

Activities
Jan-Jun 2010

Output(s)

Activities
Jul-Dec 2010

Output(s)
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Activities
Jan-Jun 2011

Output(s)

Activities
Jul-Dec 2011

Output(s)

Activities
Jan-Jun 2012

Output(s)
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Activities
Jul-Dec 2012

Output(s)

Activities
Jan-Jun 2013

Output(s)

Activities
Jul-Dec 2013

Output(s)
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Activities
Jan-Jun 2014

Output(s)

Activities
Jul-Dec 2014

Output(s)
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3.5 Component 5
Acronym: RENREN

3.5.1 Component main features
Title
Total eligible costs
Responsible partner
Planned results

0,00 €

Output indicators

Indicators

Target

Result indicators

Indicators

Target
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3.5.2 Component general description
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Please describe the content of this component in further detail (e.g. issues tackled, proposed approach, nature of the
planned activities). For further information on the components, please refer to the programme manual.

3.5.3 Detailed work plan

Activities
Jan-Jun 2008

Output(s)

Activities
Jul-Dec 2008

Output(s)

Activities
Jan-Jun 2009

Output(s)
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Please describe as precisely as possible the activities planned per semester as well as the related outputs. Outputs
should be quantified and in line with the information provided in sections 2.1.4 and 3.5.1 of the application (if no
activities and outputs are planned in a semester, please indicate ‘not applicable’ in the relevant fields).

Acronym: RENREN

Activities
Jul-Dec 2009

Output(s)

Activities
Jan-Jun 2010

Output(s)

Activities
Jul-Dec 2010

Output(s)
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Activities
Jan-Jun 2011

Output(s)

Activities
Jul-Dec 2011

Output(s)

Activities
Jan-Jun 2012

Output(s)
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Activities
Jul-Dec 2012

Output(s)

Activities
Jan-Jun 2013

Output(s)

Activities
Jul-Dec 2013

Output(s)
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Activities
Jan-Jun 2014

Output(s)

Activities
Jul-Dec 2014

Output(s)
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Section 4: Budget

For further information concerning the definition of budget lines and components, please refer to the programme
manual.
Preparation
activities

CP1

CP2

Management
and
coordination

CP4

CP3

CP5

Communicatio Exchange of
n and
experiences
dissemination dedicated to
the
identification
and analysis of
good practices

TOTAL
per budget line

EUR

%

Staff
5 000,00

154 402,49

252 866,09

499 069,91

0,00

0,00

911 338,49

43,49 %

1 000,00

20 045,28

34 105,72

57 971,13

0,00

0,00

113 122,13

5,40 %

500,00

16 593,75

49 566,08

197 879,93

0,00

0,00

264 539,76

12,63 %

20 000,00

219 209,49

230 438,98

295 911,00

0,00

0,00

765 559,47

36,54 %

0,00

4 200,00

12 600,00

24 000,00

0,00

0,00

40 800,00

1,95 %

414 451,01

579 576,87 1 074 831,97

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
2 095 359,85

0,00 %

26 500,00
1,26 %

19,78 %

51,30 %

0,00 %

0,00 %

100 %

Administration
Travel and
accommodation
External expertise and
services (see 4.3)
Equipment (see 4.4)
Sub-projects
EUR
%

TOTAL
per CP

27,66 %

100 %

Remark: if preparation costs are reported, Section 3.0 must be filled in.

4.2 Payment forecast
Please provide in the table below the expected amounts to be paid and reported by semester.
Jan-Jun 2008

EUR
%

Jan-Jun 2009

0,00

0,00

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Jul-Dec 2011

EUR
%

Jul-Dec 2008

0,00

Jan-Jun 2012

Jul-Dec 2012

Jul-Dec 2009
0,00 %
Jan-Jun 2013

Jan-Jun 2010

Jul-Dec 2010

Jan-Jun 2011

427 494,44

356 162,74

278 064,25

20,40 %

17,00 %

13,27 %

Jul-Dec 2013

Jan-Jun 2014

Jul-Dec 2014

297 568,89

291 112,92

444 956,61

0,00

0,00

0,00

0,00

14,20 %

13,89 %

21,24 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Total

2 095 359,85

Preparation costs to be added in first reporting period
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4.1 Budget overview by budget lines and components (in EUR)
Please provide a detailed budget by budget line and component for the partners from the EU-MS and Norway to be
financed under INTERREG IVC. The amounts for the budget categories “External expertise and services” and
“Equipment” have to be provided under Sections 4.3 and 4.4. Figures reported under these sections will automatically
be transferred into the table below.

4.3 Specification of budget line ‘External expertise and services’

Amount
(EUR)
20 000,00

LP

Preparation

(partnering activities, coordination & organisation of partner meetings,
setting up and coordination of partners' input to application, attendance of
INTERREG IVC information events)

Support to LP for management & coordination tasks (see 2.3.1)
First level control Schleswig-Holstein (LP)
First level control Wales (P2)
First level control Cyprus (5)
First level control Navarre (6)

Component 1

First level control Castilla y León (P7)
First level control Pays de la Loire (P9)
First level control Central Macedonia (P13)
First level control Andalusia (P14)
Support to setting up progress reports for Andalusia (P14)
Cost of subcontracted financial management tasks (see 2.3.2)

Sub-total
LP all**
LP
P2
P5
P6
P7
P9
P13
P14
P14
LP all**

20 000,00
53 059,49
24 500,00
10 400,00
7 000,00
6 000,00
12 250,00
8 600,00
4 340,00
8 750,00
2 310,00
82 000,00

**refers to all RENREN partners eligible for INTERREG IVC funding

Sub-total
Kick-off, closing conference (location rent, catering incl. service, conference kitt, organ 3, P7, L all**

P3,6,10,1
Additional press conferences on regions' own initiative
P5
Additional information events & common diss. events (e.g. fair & conference fees)
3, P7, L all**
Promotion of RENREN at external events by project partners: Conference fees, suppor,6,7,11,
Corporate design and layout of printing materials
P3, P7 all**
Production and translation of project flyer
3, P7*, aall**
Production of mid-term brochure
3, P7*, aall**
Production of communication material to be shared by all pp (project flyers, brochures, P3, P7 all**
Production of final leaflet
3, P7*, aall**
Production of roll-ups, banners
3, P7*, aall**
External support for input to publications
P11,15
Website (including maintenance, content management and translation)
3, P7*, aall**
Videoclip production including partner regions' input to video clip (filming material)
3, P7*, aall**
Support in preparing a broadcast which can be used to disseminate by local TV
P12
Sub-total
Press conferences following workshops (WS), organised by WS hosting partner

Component 2
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219 209,49
66 300,00
4 700,00
1 250,00
36 500,00
26 210,00
8 000,00
4 300,00
14 200,00
5 099,98
20 500,00
950,00
5 000,00
7 000,00
28 429,00
2 000,00
230 438,98

Acronym: RENREN

Partners N° with
whom costs are to be
shared (if applicable)

Investitionsbank Schleswig-Holstein: Preparation activities (partnering, coordination)

Contracting partner
N°

Description of external expertise / services to be contracted. Please be as
precise as possible on the nature of the expertise required (if necessary, two
lines can be used for the description of the same cost).

LP
Back-up support regarding construction of questionnaires to WG partners; collation, sn P2
Regional guide Policy and administrational processes in utilization of renewable energy P5
Support "observatory " (tool to carry out sector analyses to improve new elements of in P7
Technical expertise - analysis: data on bioenergy, support in reports, workshop,on-site P9
Support in preparing content for workshops, external speakers, participants in RENREN P11
Local workshops, training of staff, regional policy guide, translation, interpretation, P12 P12
Analysis RES usage balance and proposal for future actions, P13 (Central Macedonia) P13
Support in using a Regional Innovation System approach to integrate strategies & best P14
External experts to be invited to Workshops including Icelandic experts geothermal pol LP
Hosting of workshops (catering, location rent, equipment rent, bus rent)
P6, P10,
Hosting of on-site visits (bus rent, catering incl.service, location rent, equipment rent) 3, P6, P7
External experts to be invited to workshops
LP all**
Sophisticated comparative analysis of RES policy for all regions
LP all**
*P3, P7:Contracting P.shared costs of: common events, website (set up, maintenance) video clip produc tion
Sub-total
Support in setting up policy recomendations, analyses and outputs from workshops LP

Amount
(EUR)
16 200,00
18 000,00
3 000,00
7 000,00
17 511,00

Component 3

5 300,00
13 500,00
17 000,00
10 700,00
26 500,00
49 200,00
37 500,00
20 500,00
54 000,00
295 911,00

Component 4
Sub-total
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0,00

Acronym: RENREN

Partners N° with
whom costs are to be
shared (if applicable)

Contracting partner
N°

Description of external expertise / services to be contracted. Please be as
precise as possible on the nature of the expertise required (if necessary, two
lines can be used for the description of the same cost).

Acronym: RENREN

Partners N° with
whom costs are to be
shared (if applicable)

Contracting partner
N°

Description of external expertise / services to be contracted. Please be as
precise as possible on the nature of the expertise required (if necessary, two
lines can be used for the description of the same cost).

Amount
(EUR)

Component 5
Sub-total
Total
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0,00
765 559,47

4.4 Specification of budget line ‘Equipment’
Acronym: RENREN

Contracting partner
N°

Description of ‘Equipment’. Please be as precise as possible on the nature of the
equipment and number required.

Amount
(EUR)

Preparation
Sub-total
LP
P3

Laptop and software for management, Schleswig-Holstein (LP)
Laptop and Data Protector, Jämtland (P3, WG2 leader)

0,00
2 000,00
2 200,00

Component 1
Sub-total
Conference equipment: EU and RENREN partners' Member states' flags, regions' flags - Schleswig
Printer for dissemination activities, Castilla y Léon (P7, component 2 leader)
Laptop plus software for communication purposes, P3 (Jämtland)
USB-Sticks for dissemination of project outputs (presentations, documents)

Component 2

Colour printer (communication & dissemination materials), LP (Schleswig-Holstein)

LP
P7
P3
P7*
LP

4 200,00
800,00
2 300,00
2 000,00
5 500,00
2 000,00

*P3, P7:Contracting P.shared costs

Sub-total
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12 600,00

IT Equipment for workshops and on-site visits (Laptop), Cyprus (P5)
P5
Purchase of Regional RES development monitoring tool: Licence, development of data base
P15
structure Bay Research Foundation (P15)
IT Equipment: Laptop with operation programme and MS office to ulfil continuous administrative ma P15

Amount
(EUR)
1 000,00
22 000,00
1 000,00

Component 3
24 000,00

Sub-total

0,00

Sub-total
Total

0,00

Component 4

Sub-total

Component 5
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40 800,00

Acronym: RENREN

Contracting partner
N°

Description of ‘Equipment’. Please be as precise as possible on the nature of the
equipment and number required.

Section 5: Partnership

Institution (original language) Land Schleswig-Holstein
Institution (EN) Federal State of Schleswig-Holstein
Legal status Regional Public Authority
Address Düsternbrooker Weg 94
Postal code 24105
Town Kiel
Country DE
NUTS Level 1 * SCHLESWIG-HOLSTEIN
NUTS Level 2 * Schleswig-Holstein
NUTS Level 3 * Kiel, Kreisfreie Stadt
(mobile)
Phone (office) +49 431-988-4272
Fax +49 431-988-6174272
Email Wolfgang.Schulz@wimi.landsh.de
Website www.schleswig-holstein.de
Contact person Wolfgang Schulz
Independent financial controller Please indicate the way you plan to carry out the first level control. Please refer to
the country specific information section on the INTERREG IVC website for further
details concerning the country specific requirements for first level control. If
already known (and selection is not subject to public procurement), the contact
details of the independent controller should be provided. Otherwise, just indicate
the type of controller and procedure for selection.
A decentralised system of first level control applies to this partner. All costs will be controlled and
audited by a qualified and independent external controller authorised by an approbation body of the
Federal state of Schleswig-Holstein because of the Lead Partnership.

Bank details
Bank name Landeskasse Schleswig-Holstein
Address Eckernförder Straße 117
Postal code 24116
Town Kiel
Country DE
IBAN DE21210000000021001505
SWIFT code KILADE22
Internal reference Projekt RENREN
Holder of the account Wirtschaftsministerium Schleswig-Holstein

Partner budget (in EUR)
ERDF co-financing rate:
Total amount:
ERDF Funding:
EU National Co-financing:

75%

270 088,00 €
202 566,00 €
67 522,00 €
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Acronym: RENREN

Contact details of the Lead Partner

The region of Schleswig-Holstein (SH) represents one of the European pioneer regions regarding wind energy. The Lead Partner (LP) initiated the
RENREN Network and organised the signature event of the RENREN charter in 2007.
By 2007, SH had an installed capacity of 2,565 wind-turbines producing 2,423 MW. By 2020 it is envisaged that the region will produce more wind
energy than it uses, with production of onshore energy reaching 8.5 TWh and off-shore 12 TWh.The Land SH estimates that 7000 jobs will be
created in research and production of wind energy. The world's biggest wind energy fair "Husum WindEnergy" is held every 2 years. Other RES are
also used - biomass, hydropower, solarthermal (12000 installations), pv (6500 installations and an increasing number of geothermal plants for small
houses.
The Land SH financially supported networks/competence centres such as CeWind (research institutions dedicated to wind energy), windcomm
(windenergy business in particular offshore)

and the BZEE Training Centre for Renewable Energies.
The Land SH draws up regional policies and can adjust policy tools to:
- integrate RES into the the regional development plan.
- create support programmes to finance plants & RES-powered activities via grant or credits
- develop a regional government strategy with priorities and aims to use RES and support RTD and cluster structures for RES with producers,
research institutions, entrepreneurs, service institutions etc.
- develop a legal framework for communities for local planning to use RES
The Land Schleswig-Holstein (LP) will take part in WG 1 (wind energy: expert, ocean energy: learning region) and WG2 (biomass: expert,
geothermal: learning region), will host a workshop embedded in the kick-off conference, an on-site visit and will be in charge of comonent 3.

Please describe the previous experience of the partner in interregional cooperation and Structural Funds financed
projects (if any).
The Land SH successfully acted as LP in the INTERREG IIIB Programme COMRISK (Common Strategies to Reduce the Risk of Storm Floods in
Coastal Lowlands) and as project partner in the INTERREG IIIB project ProBioEnergy (for promotion of bio energy), the INTERREG IIIB project
Power (for promotion offshore wind energy) and is currently project partner in the INTERREG IVB project Power Cluster (to develop economics of
using offshore wind energy) in the North Sea Region. The LP's contact person who will be in charge of the project, Mr Wolfgang Schulz, was
personally involved in the projects ProBioEnergy (finished). Current INTERREG IVB projects of the Land SH in the energy field are: Power Cluster,
MunEM (ending May 2009) and Urb.Energy.
Double funding will be avoided by accurate time recording.

*

The postal address of the partner determines the selection of the NUTS levels.
A list to all NUTS levels is available under
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nuts/codelist_en.cfm?list=nuts
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Acronym: RENREN

Please describe the relevance of this partner in the proposed project: What are the partner’s competences and
experiences in the field tackled? How will the partner contribute to the content of the cooperation and benefit from it?
What is the capacity of the partner to directly influence local / regional policies? In the case of a Norwegian Lead
Partner, please justify the reason why this partner has to be the Lead Partner.

Contact details of partner 2

A decentralised system of first level control applies to this partner as a region of the UK. All costs will
be controlled and audited by a qualified and independent external controller selected from a list of
approved professional bodies to Communities and Local Government (CLG). The controller will be
appointed in accordance with procurement rules and will be officially authorised by CLG before
reporting of the first expenditure.

Partner budget (in EUR)
ERDF co-financing rate:
Total amount:
ERDF Funding:
EU National Co-financing:

75%

171 348,00 €
128 511,00 €
42 837,00 €

If, in exceptional case, the participation of this partner is not to be financed from INTERREG IVC but from its
Convergence or Competitiveness programmes (see programme manual for further information), please click in the box
below:
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Institution (original language) Welsh Assembly Government
Institution (EN) Welsh Assembly Government
Legal status Regional Public Authority
Address Third Floor, Cathays Park 2
Postal code CF10 3NQ
Town Cardiff
Country UK
NUTS Level 1 WALES
NUTS Level 2 East Wales
NUTS Level 3 Cardiff and Vale of Glamorgan
Phone (office) +442082 5499
(mobile)
Fax +442082 5137
Email ron.loveland@wales.gsi.gov.uk
Website http://wales.gov.uk
Contact person Dr Ron Loveland
Independent financial controller Please indicate the way you plan to carry out the first level control. Please refer to
the country specific information section on the INTERREG IVC website for further
details concerning the country specific requirements for first level control. If
already known (and selection is not subject to public procurement), the contact
details of the independent controller should be provided. Otherwise, just indicate
the type of controller and procedure for selection.

Responsible for economic development of the region, the Welsh Assembly Government (WAG) supports the deployment of essential energy
infrastructure and skills. It has powers to promote low-carbon innovation through support for RTD and demonstration of new and emerging energy
technologies. It controls an extensive public estate, across which it is deploying low-carbon energy alternatives. Since it is responsible for local
government, it can influence similar developments at this level. It has an annual 3% greenhouse gas emissions reduction target from 2011. WAG
has developed a RES Route Map, with targets of 4TWh of renewable electricity generation by 2010 and 7TWh by 2020. Current electricity use is
34TWh. Wales has a total operational wind capacity of 340MW. 111MW is under construction and 979MW consented. It hosted the 1st offshore
wind farm in the UK and has 3 offshore wind farms at different stages (operational or under development). It hosts a substantial pv manufacturing
industry.

WAG is keenly supporting harnessing the vast marine resources off its coast and is developing a Marine Energy Strategy. Future Welsh projects
include the 7MW Wave Dragon project, the 10MW RWE/Marine Current Turbines tidal stream proposal and the University of Swansea/Swan
Turbines tidal stream developments. WAG is developing a biomass strategy to exploit local resources for heat, power and co-firing. Wales will host
a 350MW plant powered by imported biomasss. WAG will bring to the project extensive knowledge of developing regional strategies in the RES
field, and leadership in building strong partnerships with private and public stakeholders for innovative RES projects.
It is a qualified leader for WG 1 on wind, ocean energy & hydro. RENREN will enable WAG, referred to here as "Wales (P2"), to develop the
evidence-base for further and improved strategic planning. WAG will further take part WG2 & WG 3 as a learning region, and host an on-site visit
(ocean).

Please describe the previous experience of the partner in interregional cooperation and Structural Funds financed
projects (if any).
WAG is currently a partner in the innovation-related INTERREG IVC project RAPID and was the lead partner in the Innovative Actions-funded
programme TASK focusing on sustainable knowledge-based approaches to regional development. WAG is also a member of the Severn Estuary
Partnership, which took part in the INTERREG IIIB project CoastAtlantic on sustainable coastal development. WAG has also taken forward a range
of major projects part-funded by the Structural Funds Programmes operational on its territory between 2000 and the current programming period.
The services involved in the RENREN project are not the same as those working on the transnational project already approved (RAPID). Energy
services are involved in RENREN whereas economic services are involved in that project. Therefore there is no risk of double funding.
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Please describe the relevance of this partner in the proposed project: What are the partner’s competences and
experiences in the field tackled? What is the capacity of the partner to directly influence local / regional policies? How
will the partner contribute to the content of the cooperation and benefit from it?

Contact details of partner 3

Sweden has chosen an centralised control system. Expenditure of project partners from Sweden will
thus have to be checked and confirmed by the following body free of charge:
Tillväxtverket
Joint Unit for Regional Structural Fund programmes
Visiting address: Fyrvallavägen 1
SE-831 43 ÖSTERSUND

Partner budget (in EUR)
ERDF co-financing rate:
Total amount:
ERDF Funding:
EU National Co-financing:

75%

320 999,99 €
240 749,99 €
80 250,00 €

If, in exceptional case, the participation of this partner is not to be financed from INTERREG IVC but from its
Convergence or Competitiveness programmes (see programme manual for further information), please click in the box
below:
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Institution (original language) Jämtlands läns landsting, Jämtlands institut för landsbygdsutveckling
Institution (EN) County Council of Jämtland, Institute of Rural Development
Legal status Body governed by public law
Address Rösta
Postal code 830 43
Town Ås
Country SE
NUTS Level 1 SVERIGE
NUTS Level 2 Mellersta Norrland
NUTS Level 3 Jämtlands län
Phone (office) +46 63 14 73 87
(mobile) +46 70 587 02 41
Fax +46 63 14 73 75
Email ulf.von.sydow@jll.se
Website www.jilu.se
Contact person Ulf von Sydow
Independent financial controller Please indicate the way you plan to carry out the first level control. Please refer to
the country specific information section on the INTERREG IVC website for further
details concerning the country specific requirements for first level control. If
already known (and selection is not subject to public procurement), the contact
details of the independent controller should be provided. Otherwise, just indicate
the type of controller and procedure for selection.

Jämtland is the biggest “in-country exporter" within Sweden of renewable energy (electricity). 12 GWh is produced in Jämtland and of this 2.3 GWh
is used in the region. 96% is produced in hydroelectric powerplants and the rest from biomass in combined power and heating plants and some
wind. The production of heat from biomass is 14 GWh and 96% of this is from forest, with some peat also used. Up to 0.1 GWh heat is produced
from geothermal. The use of renewable energy for vehicles has increased five-fold during the last three years. Ethanol is the dominating fuel in this
group but an expansion of biogas for vehicles is foreseen. Production and development of renewable energy provides jobs in the region and
knowledge and competitiveness within this sector have for a long time been a signum for Jämtland. At the MidSweden University there are
internationally respected research groups.

The Mayor of the County Council also chairs the body for the region's development and the RENREN-partner Jämtland County Council, Institute of
Rural Development (JiLU) works in close cooperation with politicians. The partners in RENREN will have opportunities to learn from the longstanding strategic work of Jämtland on more production and use of renewables. Strategy – and production - is developed with environmental issues,
including biodiversity, in mind. Jämtland also has a great interest in a RES-network as a way of gaining new ideas and inspiration from other
regions.The region will agree a new climate and energy strategy in 2009 with the aim of being a fossil free region by 2050.
Jilu is referred to here as "Jämtland (P3)" and will chair WG 2 on geothermal and biomass and take part in WG 1 as a learning region in wind
energy (please refer to section 3.3). P3 will further host a workshop and on-site visit (biomass).

Please describe the previous experience of the partner in interregional cooperation and Structural Funds financed
projects (if any).
Jilu has extensive experience in interregional cooperation. Jämtland County Energy Agency was a winner of the European Solar Prize 2006 from the
European Association for Renewable Energy, for its work towards the 100% renewable energy target. Jämtland County Council is one of the owners
of the Agency. Jämtland works through the Swedish-Norwegian Interregprogram in a project on Growing High-producing Trees for Energy
Production. Another programme concerns Coaching Forest and Wood Companies to find new markets. Jilu has experience of ERDF projects and
the Rural Development Programme, with 5-10 projects running simultaneously. In an application to the 2nd call of Intereg IVC, Jämtland is a partner
in the project RURALAND with Junta de Andalucia, Spain as Lead.The staff from JiLU to be involved in that project belong to the agricultural sector.
For RENREN, staff from climate, energy and forest sectors will be involved.
Jilu avoids double funding by accurate time recording.
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Acronym: RENREN

Please describe the relevance of this partner in the proposed project: What are the partner’s competences and
experiences in the field tackled? What is the capacity of the partner to directly influence local / regional policies? How
will the partner contribute to the content of the cooperation and benefit from it?

Contact details of partner 4

Partner budget (in EUR)
ERDF co-financing rate:
Total amount:
ERDF Funding:
EU National Co-financing:

0%

67 856,00 €
0,00 €
0,00 €

If, in exceptional case, the participation of this partner is not to be financed from INTERREG IVC but from its
Convergence or Competitiveness programmes (see programme manual for further information), please click in the box
below:
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Institution (original language) Fjórðungssamband Vestfirðinga
Institution (EN) The Association of municipalities in the Westfjords
Legal status Regional Public Authority
Address Arnagata 2-4
Postal code IS 400
Town Isafjordur
Country other
Please specify
Iceland
NUTS Level 1
NUTS Level 2
NUTS Level 3
(mobile)
Phone (office) +354 450 3001
Fax +354 450 3005
Email adalsteinn@fjordungssamband.is
Website www.fjordungssamband.is
Contact person Aðalsteinn Óskarsson
Independent financial controller Please indicate the way you plan to carry out the first level control. Please refer to
the country specific information section on the INTERREG IVC website for further
details concerning the country specific requirements for first level control. If
already known (and selection is not subject to public procurement), the contact
details of the independent controller should be provided. Otherwise, just indicate
the type of controller and procedure for selection.

The Westfjords have proven expertise in hydro power and the Association of Municipalities in the Westfjords has had policies on hydropower for well
over a decade.
The Hellisheiði Geothermal Plant is at Hengill (300 MWe and 400 MWtherm), a mountain situated on an active volcanic ridge. A small scale
geothermal plant, in Sudureyri, uses a low temperature field for space heating and for the fish industry. The Westfjords Power Company is the main
energy supplier in the region, producing 89GWh of electricity in 2007. It has extensive experience of geothermy as an energy source. As well as
running and owning several power plants, the Company also conducts studies into hydropower.

The Association of Municipalities in the Westfjords is referred to as "Westfjords (P4)" in this application form. The Westfjords will be the deputy
leader for WG 2 (geothermal and biomass) and will take part in WG 1 (wind, ocean, hydro) as a learning region. This will benefit its future plans for
windpower to exploit its situation on the Atlantic Coast. There is also significant potential for increased use of ocean energy in the fjords and in
Breiðafjörður.
P4 will hold an on-site visit to a large-scale geothermal power plant (high-temperature field >130°C) and to a small-scale one (low-temperature field
<130°C) at their own cost. It will involve experts on geothermal policy from the National Energy Authority and the Westfjords Power Company. The
LP will meet travel costs incurred in relation to this project partner's participation in the workshops and on-site visits. This will strengthen links with
Icelandic regions, such as Westfjords and West Iceland.

Please describe the source of funding in case of funding from other EU programmes (e.g. ENPI, IPA)
There are no other sources of funding for this partner.
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Please describe the relevance of this partner in the proposed project: What are the partner’s competences and
experiences in the field tackled? What is the capacity of the partner to directly influence regional / local policies? How
will the partner contribute to the content of the cooperation and benefit from it?

Contact details of partner 5

Cyprus has chosen a decentralized system. The body in charge of approving the first level controller
is the Planning Bureau. The partner (CIE) has to call for tender in compliance with the public
procurement rules (based on local legislation). After the controller is chosen, the partner and
controller have to sign a form and submit it to the Approbation Body (Planning Bureau) for
assessment before the end of the first report period. The Planning Bureau assesses the relevant
information regarding controller requirements. If approved the Planning Bureau issues a “First Level
Approbation Certificate” to the partner. The partner then submits the certificate to the lead partner.

Partner budget (in EUR)
ERDF co-financing rate:
Total amount:
ERDF Funding:
EU National Co-financing:

85%

103 100,00 €
87 635,00 €
15 465,00 €

If, in exceptional case, the participation of this partner is not to be financed from INTERREG IVC but from its
Convergence or Competitiveness programmes (see programme manual for further information), please click in the box
below:
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Institution (original language) ǿǻȇȊȂǹ ǼȃǼȇīǼǿǹȈ ȀȊȆȇȅȊ
Institution (EN) Cyprus Institute of Energy
Legal status Body governed by public law
Address 13-15 Andrea Araouzu Str
Postal code 1421
Town Nicosia
Country CY
NUTS Level 1 KYPROS / KIBRIS
NUTS Level 2 Kypros / Kibris
NUTS Level 3 Kypros / Kibris
Phone (office) +357 22 606039
(mobile) +357 99 62 8640
Fax +357 22 606001
Email iss.cie@cytanet.com.cy
Website http://www.cie.org.cy
Contact person Iosif Spyrides
Independent financial controller Please indicate the way you plan to carry out the first level control. Please refer to
the country specific information section on the INTERREG IVC website for further
details concerning the country specific requirements for first level control. If
already known (and selection is not subject to public procurement), the contact
details of the independent controller should be provided. Otherwise, just indicate
the type of controller and procedure for selection.

The Cyprus Institute of Energy (CIE) is responsible for promoting Energy Conservation, Renewable Energy Technologies as well as Rational Use of
Energy. The organization has been working alongside competent authorities and their consulting body in formulating or amending energy-related
policies and takes forward technology development. Moreover, the institute provides information and promotes the use of Renewable Energy to the
general public through campaigns and events.

Cyprus Institute of Energy is referred to as "Cyprus (P 5)" in this application form and will take part as an expert region in WG 3 (solarthermal and
photovoltaic), for which it will take over the function of deputy leader, and in WG1 (wind, ocean, hydropower) as a learning region. It will bring to the
project extensive knowledge of the technical and policy matters related to RES, including with particular regard to solar-based technologies.

Please describe the previous experience of the partner in interregional cooperation and Structural Funds financed
projects (if any).
The Cyprus Institute of Energy has been a partner in several interregional projects such as AquaRET (under Leonardo Da Vinci, regarding Aquatic
Renewable Energy Technologies and the Production of E-learning material), SOLATERM (Promotion of a new generation of Solar Thermal System
in the Mediteranean partner countries), SOLCO (Removal of non Technological barriers to Solar Cooling Technology across Southern European
countries), RERINA (Integration of renewable energy technologies in rural insular areas). SOLCO and RERINA are projects under Intelligent Energy
Europe.
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Please describe the relevance of this partner in the proposed project: What are the partner’s competences and
experiences in the field tackled? What is the capacity of the partner to directly influence regional / local policies? How
will the partner contribute to the content of the cooperation and benefit from it?

Contact details of partner 6

A decentralized system of first control system applies to this partner. The partner will propose and
independent controller registered in the official register of Auditors or from an independent control unit
for other European programmes to the following body which will authorize the controller if he is
sufficiently independent and qualified:
Ministerio de Economía y Hacienda
Subdirección General de cohesión y cooperación territorial europea
Paseo de la Castellana, 162

Partner budget (in EUR)
ERDF co-financing rate:
Total amount:
ERDF Funding:
EU National Co-financing:

75%

135 202,56 €
101 401,92 €
33 800,64 €

If, in exceptional case, the participation of this partner is not to be financed from INTERREG IVC but from its
Convergence or Competitiveness programmes (see programme manual for further information), please click in the box
below:
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Institution (original language) DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN, EMPRESA Y EMPLEO DEL GOBIE
Institution (EN) DEPARTMENT OF INNOVATION, ENTERPRISE AND EMPLOYMENT OF
Legal status Regional Public Authority
Address Parque Tomas Caballero 1-6 planta
Postal code 31005
Town Pamplona
Country ES
NUTS Level 1 NORESTE
NUTS Level 2 Comunidad Foral de Navarra
NUTS Level 3 Navarra
(mobile)
Phone (office) +34 848 42 76 44
Fax + 34 848 42 3590
Email pgarcias@navarra.es
Website
Contact person Pedro García Sotro
Independent financial controller Please indicate the way you plan to carry out the first level control. Please refer to
the country specific information section on the INTERREG IVC website for further
details concerning the country specific requirements for first level control. If
already known (and selection is not subject to public procurement), the contact
details of the independent controller should be provided. Otherwise, just indicate
the type of controller and procedure for selection.

The Government of Navarre has a renewable energy policy. Its quality has led to:
• the EU awarding the Government of Navarre its prize for the best regional policy fostering the use of renewable energy in 2003;
• Worldwide acknowledgement of the region’s professional and technical capability, generating a growing interest in establishing business and
scientific links with firms and institutions operating in Navarre.
In 2008, there were 38 windparks with 1,164 wind turbines and installed capacity of 927 MW. Several Navarre-based firms such as Acciona
Energía, Gamesa Energía and wind turbine manufacturers such as Acciona Windpower and Gamesa are world leaders. Solar energy is also
important to the region. There are seventeen photovoltaic solar "gardens" in operation, largely small tracking units (5 to 15 kW) and fixed units of up
to 100 kW. For 2005, the Energy Plan established a capacity of 5.5 MW and the most optimistic forecast for 2010 was a total of 30 MW.

This forecast, however, has already been surpassed. Due to installations completed in 2006/2007, the forecast is for around 104 MW of solar
"gardens" installed in the regions' towns and villages. The Horizon 2010 Energy Plan for Navarre, recently approved by the Government of Navarre,
will be of crucial importance in the development of the renewable energy sector, especially considering the extensive technological and business
fabric related to renewable energy in the region.The Government will provide €87.69m for fostering renewable energy.
The Department of Innovation, Enterprise and Employment of the government of Navarre is referred to as "Navarre (P6)" in this application form and
will act as leader of WG 3 (solarthermal & photovoltaic) as an expert region in wind energy and solarthermal/photovoltaic and will host a workshop
and an on-site visit (wind & solarthermal/photovoltaic).

Please describe the previous experience of the partner in interregional cooperation and Structural Funds financed
projects (if any).
The administration took part in these projects:
- INTERREG III C - "MODELE",
- INTERREG III B - "REPARTIR +
It will take part in the recently approved INTERREG IV project ATLANT-KIS, which does not relate to renewable energy. Since different staff will be
involved, this removes the risk of double funding.
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Please describe the relevance of this partner in the proposed project: What are the partner’s competences and
experiences in the field tackled? What is the capacity of the partner to directly influence regional / local policies? How
will the partner contribute to the content of the cooperation and benefit from it?

Contact details of partner 7

A decentralized system of first control system applies to this partner. The partner will propose and
independent controller registered in the official register of Auditors or from an independent control unit
for other European programmes to the following body which will authorize the controller if he is
sufficiently independent and qualified:
Ministerio de Economía y Hacienda
Subdirección General de cohesión y cooperación territorial europea
Paseo de la Castellana, 162

Partner budget (in EUR)
ERDF co-financing rate:
Total amount:
ERDF Funding:
EU National Co-financing:

75%

158 392,01 €
118 794,00 €
39 598,01 €

If, in exceptional case, the participation of this partner is not to be financed from INTERREG IVC but from its
Convergence or Competitiveness programmes (see programme manual for further information), please click in the box
below:
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Institution (original language) ENTE PUBLICO REGIONAL DE LA ENERGÍA DE CASTILLA Y LEÓN
Institution (EN) REGIONAL ENERGY AGENCY OF CASTILLA Y LEON
Legal status Regional Public Authority
Address Av. Reyes Leoneses, 11 EREN Building
Postal code 24008
Town León
Country ES
NUTS Level 1 CENTRO (E)
NUTS Level 2 Castilla y León
NUTS Level 3 León
(mobile)
Phone (office) +34 987-84.07.62
Fax +34 987-84.93.90
Email dompermi@jcyl.es
Website http://www.eren.jcyl.es
Contact person Puy Domínguez Pérez
Independent financial controller Please indicate the way you plan to carry out the first level control. Please refer to
the country specific information section on the INTERREG IVC website for further
details concerning the country specific requirements for first level control. If
already known (and selection is not subject to public procurement), the contact
details of the independent controller should be provided. Otherwise, just indicate
the type of controller and procedure for selection.

Castilla y León considers energy as an essential factor in its economic progress. Regional Plans for wind power and solar power are in place, and
the region also signed the Charter on sustainable energy regions in 2006. Navarre follows the following guidelines / target for RES: a European
target of 150 and 195 millions t.o.e in 2010 and 2020 respectively. The Spanish government proposes to reach 11,860 ktoe of bioenergy by 2010
(according to Spanish RES planning) of which 16% (in primary energy) should come from Castilla y León.The region has already taken part in the
ongoing HOSPISOL Programme - the target of which is to implement solar thermal energy installations in public hospitals of Castilla y León
Autonomous Community. From the 23 public hospitals in the region, after a feasibility study, 16 hospitals were identified as suitable for solar thermal
installations.

EREN will use the knowledge benefits from RENEREN in its regional actions:
• To encourage and develop energy advice programmes.
• To further rationalise programmes and promote the establishment of systems for renewable energies production.
• To study and advise on the use of energy technologies by its companies.
• To inform planning and programming on rational use of energy and, renewable energies, and input to legislation on emissions and energy matters.
• To promote investment.
• To participate in the management of energy related grants at regional and national levels.
EREN is referred to here as "Castilla y León (P 7)" and will take part in WG 1 (wind, ocean, hydro) and WG 3 (solarthermal, photovoltaic) as expert
and WG 2 (geothermal, biomass) as learning region and host an on-site visit on solar and biomass. P7 is currently in charge of a communication
and promotion package of the Spanish Energy Efficiency Plan in the region and will be component 2 leader in this project.

Please describe the previous experience of the partner in interregional cooperation and Structural Funds financed
projects (if any).
P7 participated in different projects of energy programmes such as SAVE, ALTENER, STEER, IEE (e.g. Res-E Regions, Local and Innovative
Biodiesel, Targeted integrated action for the development of distributed electricity generation using forest waste in the region, Development of the
Regional Wind Energy Plan of Castilla y León and utilisation of its methodology to prepare a computerised tool WindPlan for general wind energy
planning using G.I.S. technology etc…) where the interregional cooperation in energy and transport issues has been established.
P7 is in charge of the communication workpackage in the FP6 project DOMOHEAT (Demonstration of sustainable domestic & tertiary heating
systems using agro, forest and wood residues) and the IEE project MOBI-NET (Mobility Centres Network).
Double funding will be avoided by accurate time recording and using different staff.
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Acronym: RENREN

Please describe the relevance of this partner in the proposed project: What are the partner’s competences and
experiences in the field tackled? What is the capacity of the partner to directly influence regional / local policies? How
will the partner contribute to the content of the cooperation and benefit from it?

Contact details of partner 8

This partner has dropped out and will not take part in the project.

Partner budget (in EUR)
ERDF co-financing rate:
Total amount:
ERDF Funding:
EU National Co-financing:

75%

0,00 €
0,00 €
0,00 €

If, in exceptional case, the participation of this partner is not to be financed from INTERREG IVC but from its
Convergence or Competitiveness programmes (see programme manual for further information), please click in the box
below:
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Acronym: RENREN

Institution (original language) Amt der Steiermärkischen Landesregierung, FA 17A
Institution (EN) Energy Commission of Styria
Legal status Regional Public Authority
Address Burggasse 9/II
Postal code 8010
Town Graz
Country AT
NUTS Level 1 SÜDÖSTERREICH
NUTS Level 2 Steiermark
NUTS Level 3 Graz
Phone (office) +43 316 877 4554
(mobile)
Fax +43 877 4549
Email wolfgang.jilek@stmk.gv.at
Website
Contact person Wolfgang Jilek
Independent financial controller Please indicate the way you plan to carry out the first level control. Please refer to
the country specific information section on the INTERREG IVC website for further
details concerning the country specific requirements for first level control. If
already known (and selection is not subject to public procurement), the contact
details of the independent controller should be provided. Otherwise, just indicate
the type of controller and procedure for selection.

This partner has dropped out and will not take part in the project.

Please describe the previous experience of the partner in interregional cooperation and Structural Funds financed
projects (if any).
This partner has dropped out and will not take part in the project.
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Acronym: RENREN

Please describe the relevance of this partner in the proposed project: What are the partner’s competences and
experiences in the field tackled? What is the capacity of the partner to directly influence regional / local policies? How
will the partner contribute to the content of the cooperation and benefit from it?

Contact details of partner 9

France has chosen a decentralised control system. An external qualified auditor will be appointed in
accordance with public procurement rules and after approval of National Correspondent (Region Nord
Pas de Calais) .

Partner budget (in EUR)
ERDF co-financing rate:
Total amount:
ERDF Funding:
EU National Co-financing:

75%

150 000,00 €
112 500,00 €
37 500,00 €

If, in exceptional case, the participation of this partner is not to be financed from INTERREG IVC but from its
Convergence or Competitiveness programmes (see programme manual for further information), please click in the box
below:
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Acronym: RENREN

Institution (original language) REGION PAYS DE LA LOIRE
Institution (EN) Pays de la Loire region
Legal status Regional Public Authority
Address 1 Rue de la Loire
Postal code 44966
Town Nantes
Country FR
NUTS Level 1 OUEST
NUTS Level 2 Pays de la Loire
NUTS Level 3 Loire-Atlantique
Phone (office) +33 228 20 54 01
(mobile)
Fax +33 228 20 50 43
Email christian.guerin@paysdelaloire.fr
Website www.paysdelaloire.fr
Contact person Christian Guerin
Independent financial controller Please indicate the way you plan to carry out the first level control. Please refer to
the country specific information section on the INTERREG IVC website for further
details concerning the country specific requirements for first level control. If
already known (and selection is not subject to public procurement), the contact
details of the independent controller should be provided. Otherwise, just indicate
the type of controller and procedure for selection.

Although the share of renewable energy in Pays de la Loire is currently rather low, the potential for developing renewable energy in the region is
remarkable, especially for wind energy, solar energy and ocean energy. With 450km of coast, Pays de la Loire has good assets. RENREN is
consistent with the regional stategy for renewable energy development adopted by the Regional Council in March 2007, which actively supports
renewable energy investments for professionals and individuals, high quality buildings for environment, and information/advice to citizens on
renewable energy. In terms of competences and experiences, the Regional Council has done a lot to support renewable energy investments for both
business and individuals and also raise awareness and inform citizens about renewable energy. Just this year, €10 million has been devoted to
renewable energy, including €5.7 million for photovoltaics.

Photovoltaics and solar energy are the region's main areas of interest, and they are keen to share knowledge of waste recycling (especially
recycling of solar panels) with other partners, through visits to partners and by inviting other regional representatives to the Pays de la Loire itself. In
synergy with the French Environment and Energy Management Agency (ADEME), the region is supporting exemplary projects from the public and
private sector: support to investment (solar water-heaters, photovoltaic panels, wood energy boilers...); subsidies to bodies responsible for informing
and helping territories with renewable energy development). Moreover, in 2009 the region will set up a cluster gathering all regional actors in the
energy sector. The Region Pays de la Loire (P9) will participate in WG 1 (wind, ocean hydropower) as an learning region and in WG3 (solar,
photovoltaics) as an expert region and will host an on-site visit (solar).

Please describe the previous experience of the partner in interregional cooperation and Structural Funds financed
projects (if any).
The Pays de la Loire region has been involved in several European cooperation projects supported by the INTERREG IIIB Atlantic Area and North
West Europe programmes: EROCIPS on maritime safety, SDEA on polycentric development, RTA on social and economic issues, ITISS on
intermodal transport. It is currently taking part in two INTERREG IV transnational projects on Atlantic Area : NEA2 on the water-sports sector and
Reth, on entrepreneurship.Moreover, it is also responsible for managing subsidies within the framework of "Regional competitiveness and
Employment objective".
The services involved in the RENREN project are not the same as those working on the 2 transnational projects already approved (NEA2 and Reth).
Environment services are concerned with RENREN whereas economic services are concerned with those 2 projects. Therefore there is no risk of
double funding
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Acronym: RENREN

Please describe the relevance of this partner in the proposed project: What are the partner’s competences and
experiences in the field tackled? What is the capacity of the partner to directly influence regional / local policies? How
will the partner contribute to the content of the cooperation and benefit from it?

Contact details of partner 10

Romania has a centralized control system.
The first level control system is ensured by the Ministry of Regional Development and Housing
through the General Directorate for Coordination Activity in the Territory formed up of 8 Territorial
Units, Located in each of the regions of the country. The service is free of charge for Romanian
partners.
The national coordinator of the first level control system in Romania is

Partner budget (in EUR)
ERDF co-financing rate:
Total amount:
ERDF Funding:
EU National Co-financing:

85%

121 746,66 €
103 484,66 €
18 262,00 €

If, in exceptional case, the participation of this partner is not to be financed from INTERREG IVC but from its
Convergence or Competitiveness programmes (see programme manual for further information), please click in the box
below:
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Acronym: RENREN

Institution (original language) Agentia de Dezvoltare Economico - Sociala Timis
Institution (EN) The Agency for Social and Economic Development of Timis County
Legal status Local Public Authority
Address Bv. Revolutiei din 1989, No. 17
Postal code 300034
Town Timiúoara
Country RO
NUTS Level 1 Macroregiunea patru
NUTS Level 2 Vest
NUTS Level 3 Timis
(mobile)
Phone (office) +40 256 494 131
Fax +40 256 494 596
Email lucia.patruica@adetim.ro
Website www.adetim.ro
Contact person Lucia Patruica
Independent financial controller Please indicate the way you plan to carry out the first level control. Please refer to
the country specific information section on the INTERREG IVC website for further
details concerning the country specific requirements for first level control. If
already known (and selection is not subject to public procurement), the contact
details of the independent controller should be provided. Otherwise, just indicate
the type of controller and procedure for selection.

Owned by Timis County Council, ADETIM has a direct connection to regional policy. It is a public institution specialized in county development
(economic, social, environmental). It has competences and responsibilities in the process of supporting the development of Timiú County, for
identifying the problems that hold back its development, and finding the solutions and projects that can resolve these problems. ADETIM is at the
stage of setting up an energy management agency at the Timis County level that aims to:
• Develop an energy strategy at county level;
• Raise awareness among public institutions and private companies of the necessity to improve the energy efficiency of their buildings and
production facilities;

• Raise awareness of energy efficiency and renewable energy issues within all segments of the population and involve citizens in the energy saving
and environmental protection initiatives;
• Implement EU, national and regional energy policy initiatives and legislation at local level;
• Promote energy efficiency projects;
• Promote projects related to energy production systems using the renewable resources of Timis County and increase levels of investment in this
domain.
• Education and awareness-raising among teachers and students to bring sustainable energy into their schools.
• Promotion and dissemination of results at the local, regional, and European level and transfer Know how on EU regulation over the border to
Serbia.
ADETIM is referred to as "Timis (P10) in this application form and will take part in WG 2 (geothermal, biomass) as a learning region. P10 will further
host an on-site visit.

Please describe the previous experience of the partner in interregional cooperation and Structural Funds financed
projects (if any).
ADETIM was a partner in the project I- LOG/INTERREG III B, coordinating the activities in Timiú County.
At the moment ADETIM is involved in the implementation of the following projects:
• Energy Mangement Agency
• Feasibility Study for the evaluation of the potential of energy production from renewable sources in Timis County
• ILETE - Initiative for low energy training in Europe
• Integrated network for RO-SE cross border cooperation, by creating /consolidating economic development county agencies
• Capitalizing the local cross border potential – Timiúoara, access gate to the Romanian - Serbian area of the Danube
• Euro-Regional Cooperation for strengthening the capacities for implementation the technologies regeneration-economy-energy
Although some of these projects are in the energy field, no staff deployed on these projects will be assigned to RENREN, thus removing the risk of
double funding.
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Acronym: RENREN

Please describe the relevance of this partner in the proposed project: What are the partner’s competences and
experiences in the field tackled? What is the capacity of the partner to directly influence regional / local policies? How
will the partner contribute to the content of the cooperation and benefit from it?

Contact details of partner 11

Poland has opted for a mixed system depending on the status of the partner. For project partners
from Marshall offices, Voivodes, Ministries and Central Ofices a decentralised control system is
implemented. According to the information avaible on the website (Country Specific Information (EU27 + Norway + Switzerland) Updated version Status: 22/01/2009) project partners from Marshall
Offices can also ask to the Implementing Authority for European Programmes to carry out the first
level control. That’s why all expenditures of the Lodz Region will be checked and confirmed by the
following body:

Partner budget (in EUR)
ERDF co-financing rate:
Total amount:
ERDF Funding:
EU National Co-financing:

85%

117 906,64 €
100 220,64 €
17 686,00 €

If, in exceptional case, the participation of this partner is not to be financed from INTERREG IVC but from its
Convergence or Competitiveness programmes (see programme manual for further information), please click in the box
below:
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Acronym: RENREN

Institution (original language) Województwo Łódzkie
Institution (EN) Lodz Region
Legal status Regional Public Authority
Address 8 Pilsudskiego Avenue
Postal code 90-051
Town ŁódĨ
Country PL
NUTS Level 1 CENTRALNY
NUTS Level 2 Lodzkie
NUTS Level 3 Miasto Lodz
(mobile)
Phone (office) tel.: (+4842) 291 98 51
Fax (+4842) 291 98 41
Email michal.tomczyk@lodzkie.pl
Website www.lodzkie.pl
Contact person Michał Tomczyk
Independent financial controller Please indicate the way you plan to carry out the first level control. Please refer to
the country specific information section on the INTERREG IVC website for further
details concerning the country specific requirements for first level control. If
already known (and selection is not subject to public procurement), the contact
details of the independent controller should be provided. Otherwise, just indicate
the type of controller and procedure for selection.

Lodz has high potential for geothermal energy - stocks are estimated as 10,873 tpu, which is 33% of the total in Poland. Other types of RES are
also used in Lodz - solar energy is used for heating both public and private buildings, and there are 35 hydropower stations in the region. The Lodz
Region also has significant capabilities in the production and use of agricultural biogases, as over 39% of the population are employed in the
agricultural sector. One of Lodz's goals is to enhance the profitability of energy as an agricultural product, and of biomass processing, as well as
ensuring higher safety in the energy supply chain. There is a need to deploy new technologies for biomass and energy purposes.

Other goals of the administration include these: activating local communities and fighting unemployment, especially in small towns and in
agricultural areas; analyzing regulations on production and establishing plantations of energy crops; deploying different biomass production and
processing technologies. Through participation in RENREN, the region will benefit from the expertise of other, more experienced regions, which will
help to achieve these goals.
Lodz considers awareness-raising as a key plank in creating the basis for exploiting its RES. The partner thus has particular ambitions to promote
RENREN in the region and has made provision for four additional RENREN communication & dissemination events for RENREN in their budget.
The Marshal’s Office of the Lodz Region is referred to as "Lodz (P 11)" in this application form and will take part in WG 2 (geothermal, biomass) as
a learning region and host an on-site visit (biomass, geothermal).

Please describe the previous experience of the partner in interregional cooperation and Structural Funds financed
projects (if any).
Lodz is part of the INTERREG IVC Regions for Better Broadband Connection (B3 Regions) project. The aim of this project is to improve the
effectiveness of regional development policies in the Information Society area, by optimising the partners' identified good practices that are related
to broadband implementation in disadvantaged areas. Lodz is in charge of the Communication and Dissemination component, which aims at
making relevant stakeholders across the EU aware of the project’s activities and results.There is a focus on Managing and implementing authorities,
by making them benefit from good practices achieved in the frame of broadband implementation, and the component is also responsible for
increasing transparency of the EU financial support, by letting the external public know how the consortium is optimising the ERDF funds.
The above project is carried out by different staff and services to those contributing to RENREN, thus obviating the risk of double funding.
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Acronym: RENREN

Please describe the relevance of this partner in the proposed project: What are the partner’s competences and
experiences in the field tackled? What is the capacity of the partner to directly influence regional / local policies? How
will the partner contribute to the content of the cooperation and benefit from it?

Contact details of partner 12

Czech Republic has opted for a centralized control system. The following body will provide this
service free of charge: Centre for Regional Development of the Czech Republic
Poboþka pro NUTS II Severozápad, Školní 1183/10, 430 01 Chomutov

Partner budget (in EUR)
ERDF co-financing rate:
Total amount:
ERDF Funding:
EU National Co-financing:

85%

129 460,00 €
110 041,00 €
19 419,00 €

If, in exceptional case, the participation of this partner is not to be financed from INTERREG IVC but from its
Convergence or Competitiveness programmes (see programme manual for further information), please click in the box
below:
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Acronym: RENREN

Institution (original language) Ústecký kraj
Institution (EN) Ústí Region
Legal status Regional Public Authority
Address Velká Hradební
Postal code 40002
Town Ústí nad Labem
Country CZ
NUTS Level 1 CESKA REPUBLIKA
NUTS Level 2 Severozapad
NUTS Level 3 Ustecky kraj
(mobile)
Phone (office) +420 475 657 353
Fax +420 475 657 243
Email krydlova.t@kr-ustecky.cz
Website www.kr-ustecky.cz
Contact person Tatiana Krydlová
Independent financial controller Please indicate the way you plan to carry out the first level control. Please refer to
the country specific information section on the INTERREG IVC website for further
details concerning the country specific requirements for first level control. If
already known (and selection is not subject to public procurement), the contact
details of the independent controller should be provided. Otherwise, just indicate
the type of controller and procedure for selection.

Ústí Region was one of the most industrial areas of the Czech Republic and is heavily affected by past mining activities, facing problems of
transformation and the challenge of adapting to new conditions. The priority of the region is to complete the structural changes and to reduce the
high level of unemployment by attracting investment. The mining and industrial activities in the region are declining, so the region today is the one
with the highest level of unemployment in the country. As part of restructuring, the Regional authority supports the utilization of renewable energy
sources and alternative energy sources. Developing the institutional capacity in this area is a key priority which the Authority's participation in
RENREN, led by the Environmental Department, will assist.

The Regional authority also gives first level approval of SEA applications. Policy actions are based on the “Sustainable Development Strategy of the
Ustí Region” approved by Czech government in 2004. This document sets out priorities for economic, social and environmental development in the
region till 2014. The main objectives in the area of waste management and renewable energy use are: To decrease the share of dumped waste, and
to increase the recycling and use of waste to 25% by 2020.
The priorities “Waste management” and “Renewable energies” are also mentioned in the document “Development programme of Ústí Region 20082013”. Usti Region is referred to as "Usti (P12) in this application form and will take part in WG 1 (wind, ocean, hydro) and WG 2 (geothermal,
biomass) as a learning region and will host a workshop.

Please describe the previous experience of the partner in interregional cooperation and Structural Funds financed
projects (if any).
Ústí Region is a beneficiary of Structural Funds programmes and in the area of territoral cooperation particiated in these projects:
- REREGIONS - Lead Partner completed 2007,
- ELLA - completed 2006,
- Enlarge-Net - completed 2005,
- Via Regia - completed 2008,
It participates in these ongoing projects
- CHEMLOG (transport of chemical materials)
- Listen to the Voices of the Villages (INTERREG IV.B programme, 1st Call.8, on tourism in peripheral border areas).
The above two projects are on themes different to RENREN and will therefore involve diffferent staff and services, so no double-funding will occur.
Equally, In INTERREG IV.C 2nd Call, the region is an applicant in 5 projects, but none of them concerns renewable sources of energy so double
funding is not a risk for the same reason.
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Acronym: RENREN

Please describe the relevance of this partner in the proposed project: What are the partner’s competences and
experiences in the field tackled? What is the capacity of the partner to directly influence regional / local policies? How
will the partner contribute to the content of the cooperation and benefit from it?

Contact details of partner 13

First level control in Greece will be carried out by the Single Paying Authority, which is part of the
Hellenic Ministry of Economy and Finance. The Single Paying Authority is located at 10 Nikis Str.,
105 57 Syntagma, Athens, Greece. The costs of of the control will be borne by the regional of Central
Macedonia.

Partner budget (in EUR)
ERDF co-financing rate:
Total amount:
ERDF Funding:
EU National Co-financing:

85%

144 666,66 €
122 966,66 €
21 700,00 €

If, in exceptional case, the participation of this partner is not to be financed from INTERREG IVC but from its
Convergence or Competitiveness programmes (see programme manual for further information), please click in the box
below:
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Acronym: RENREN

Institution (original language) ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹ ȀǼȃȉȇǿȀǾȈ ȂǹȀǼǻOȃǿǹȈ
Institution (EN) REGION OF CENTRAL MACEDONIA
Legal status Regional Public Authority
Address 11 KATHIGITI ROSSIDI STR.
Postal code 54008
Town Thessaloniki
Country GR
NUTS Level 1 VOREIA ELLADA
NUTS Level 2 Kentriki Makedonia
NUTS Level 3 Thessaloniki
(mobile)
Phone (office) +30 2310 403 001
Fax +30 2310 403059
Email estaiou@rdfcm.gr
Website www.rcm.gr
Contact person Dr Efthimia Staiou
Independent financial controller Please indicate the way you plan to carry out the first level control. Please refer to
the country specific information section on the INTERREG IVC website for further
details concerning the country specific requirements for first level control. If
already known (and selection is not subject to public procurement), the contact
details of the independent controller should be provided. Otherwise, just indicate
the type of controller and procedure for selection.

The Region of Central Macedonia (RCM) through its Directorate of Planning and Development is involved in planning and financing infrastructure.
RCM has expertise in areas such as approval procedures, installation and operation of power plants using RES, and it monitors the progress and
operation of these plants. By 2009, RCM had the following under its legislative and monitoring umbrella: 21 private small hydro plants, a number of
bigger power plants ( 8MW or deviation water pipe  1,000m or reservoir  1,000,000 m3); NATURA 2000 and Ramsar sites; 1 wind farm; new
wind farms of 250MW under approval;1 photovoltaic park operating in Kilkis, and 6 new ones being installed in the wider area; 7 leases for the
exploitation of geothermal energy with application to agriculture; 2 leases for the exploration of geothermal fields. RCM is a decentralized
administration unit with a number of

competencies and resources transferred from the Central Administration. Its main goals in influencing regional policies are: environmental
protection; technological change and innovation in RES; open and active regional policy cooperation on RES involving local actors, regions, and
countries throughout Europe. RCM contributes to: exchange of experience and best practices at a regional level; transfer of its know-how on
licensing procedures for RES power plant operation; exchange of information on licensing and installation of photovoltaic plants; appraising the
effects of power plant operation on the environment and landscape. This will be a substantial knowledge contribution to the REREN project.
The Region of Central Macedonia, here "Central Macedonia (P13)" will host a workshop and take part in WG 1 (wind, ocean, hydro); WG 2
(geothermal, biomass) and WG 3 (solarthermal, photovoltaic) as an expert in geothermal and biomass and learning region in the other fields.

Please describe the previous experience of the partner in interregional cooperation and Structural Funds financed
projects (if any).
Implemented Projects:
- INTERREG:IIIB ARCHIMED: Wetmust(LP), Moonrises (P), OpenIT(P), Simcode:IGT(P), Medicube(P),
- CADSES: Immensity(LP), RiverShield (P),
- MEDOCC: Obsind(P), InfracultureMed(P), IIIC South: Progresdec-ESDP STEPS(P), East:NPD-NET(LP), RESCUE(LP),
- INTERACT: Ex-Int(P),
- LIFE: Water Agenda(P),
- FP6:SEMANTICGOV(P),
- FP7:RAF-REGIONS(P).
There is also a proposal submitted to “Intelligent Energy 2008” of the(EACI) but this will involve different staff.
Currently RCM and RDFCM (a Private-Law Legal Entity established in 1997 and supervised by the Ministry of Interior) are participating in 8
INTERREG IVC – 2nd Call proposals, for which approval has not yet been given. All projects are in different thematic fields. None of the other 7 are
in the thematic field of renewable energy and thus there is not risk of double funding for RENREN since different staff and services are involved.
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Acronym: RENREN

Please describe the relevance of this partner in the proposed project: What are the partner’s competences and
experiences in the field tackled? What is the capacity of the partner to directly influence regional / local policies? How
will the partner contribute to the content of the cooperation and benefit from it?

Contact details of partner 14

A decentralized system of first control system applies to this partner. The partner will propose and
independent controller registered in the official register of Auditors or from an independent control unit
for other European programmes to the following body which will authorize the controller if he is
sufficiently independent and qualified:
Ministerio de Economía y Hacienda
Subdirección General de cohesión y cooperación territorial europea
Paseo de la Castellana, 162

Partner budget (in EUR)
ERDF co-financing rate:
Total amount:
ERDF Funding:
EU National Co-financing:

75%

139 456,00 €
104 592,00 €
34 864,00 €

If, in exceptional case, the participation of this partner is not to be financed from INTERREG IVC but from its
Convergence or Competitiveness programmes (see programme manual for further information), please click in the box
below:
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Acronym: RENREN

Institution (original language) Agencia Andaluza de la Energía
Institution (EN) Andalusia Energy Agency
Legal status Body governed by public law
Address Calle Isaac Newton s/n ( antiguo Pabellón de Portugal)
Postal code 41092
Town SEVILLA- ESPAÑA
Country ES
NUTS Level 1 SUR
NUTS Level 2 Andalucía
NUTS Level 3 Sevilla
(mobile)
Phone (office) + 34 954 78 63 50
Fax + 34 95 589 06 60
Email marialuisa.borra@juntadeandalucia.es
Website http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/agenciadelaenergia/nav/com/p
Contact person María Luisa Borra Marcos
Independent financial controller Please indicate the way you plan to carry out the first level control. Please refer to
the country specific information section on the INTERREG IVC website for further
details concerning the country specific requirements for first level control. If
already known (and selection is not subject to public procurement), the contact
details of the independent controller should be provided. Otherwise, just indicate
the type of controller and procedure for selection.

Andalusia was a pioneer in the installation of wind energy with the construction of a wind farm in Tarifa in 1981, and is now ranked 5th among the
Spanish Autonomous Regions in terms of installed capacity. According to the objectives of the Andalusia Renewable Energy Plan 2005-2010, power
generation in the region will increase by 1,850 MW to a total of 2,200 MW by 2010. This investment in wind energy will result in the direct creation of
44,141 jobs, and indirectly 13,388 jobs. In terms of solar and photovoltaic energy, on which Andalucia will share its special expertise with RENREN,
Andalucia leads the Spanish autonomous regions. Since 2004, it has installed 500kWp of photovoltaic production capacity annually. The Technical
Edification Code has played a part, making it compulsory for new and rehabilitated buildings to include solar thermal energy installations.
Furthermore, due to Andalusia's favourable climatic conditions, solar thermal energy is also used for air conditioning units.

The boom experienced in the renewable energy sector has been supported and nurtured by the local Andalusian government. The mission of the
Agency is to further develop the government's energy policies, since it exerts a strong influence on the Spanish political scene.
The Agency's participation in RENREN will contribute to these aims:
- Improve the quality of energy services in the region
- Gain knowledge to develop infrastructure for the production, transportation and distribution of energy
- Help promote energy saving and efficiency
- Promote the use of renewable energy and cogeneration technologies
- Help in developing energy plans and programmes
An external expert will carry out the tasks detailed in the budget tool due to the current lack of available capacity of the partner institution. Andalusia
Energy Agency is referred to as "Andalusia (P14)" in this application form and will take part in WG 1 and 3 as an expert region and WG2 as a
learning region.

Please describe the previous experience of the partner in interregional cooperation and Structural Funds financed
projects (if any).
Current INTERREG Proposals include:
- Power project on Energy Efficiency, Renewable Energies, Sustainable transport, Eco-innovation and Environmental Technologies and Behaviour
Change.
Others are:
MED PROGRAMME 2007-2013,IC MED ENERGY CLUSTER.
Double funding will not occur as different staff will work on different projects.
Previous experience:
ORDER FOR THE INCENTIVE SCHEME FOR SUSTAINABLE ENERGY DEVELOPMENT IN ANDALUSIA.PROSOL:
Programme for promotion and financing of renewable energy projects 1991-2004.
INTERREG II: Cooperation Andalusia/Algarve Bajo Alentejo.
INTERREG II: Actions in energy area-south of Andalusia and north of Morocco.
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Acronym: RENREN

Please describe the relevance of this partner in the proposed project: What are the partner’s competences and
experiences in the field tackled? What is the capacity of the partner to directly influence regional / local policies? How
will the partner contribute to the content of the cooperation and benefit from it?

Contact details of partner 15

Centralised control system. Expenditure of project partners from Hungary will thus have to be
checked and confirmed by the following body:
VÁTI Hungarian Nonprofit Company for Regional Development and Town Planning
Central Control Unit
Gellérthegy u. 30-32.
Hungary – 1016 Budapest
Contact persons:

Partner budget (in EUR)
ERDF co-financing rate:
Total amount:
ERDF Funding:
EU National Co-financing:

85%

132 993,33 €
113 044,33 €
19 949,00 €

If, in exceptional case, the participation of this partner is not to be financed from INTERREG IVC but from its
Convergence or Competitiveness programmes (see programme manual for further information), please click in the box
below:
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Acronym: RENREN

Institution (original language) Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány, Logisztikai és Gyártástech
Institution (EN) Bay Zoltán Foundation for Applied Research, Institute for Logistics and Pro
Legal status Body governed by public law
Address Iglói u. 2.
Postal code 3519
Town Miskolctapolca
Country HU
NUTS Level 1 ALFOLD ES ESZAK
NUTS Level 2 Eszak-Magyarorszag
NUTS Level 3 Borsod-Abauj-Zemplen
(mobile)
Phone (office) +36/46/560-146
Fax +36/46/422-786
Email chlepko.tamas@bay-logi.hu
Website www.bayzoltan.org
Contact person Mr Tamás Chlepkó
Independent financial controller Please indicate the way you plan to carry out the first level control. Please refer to
the country specific information section on the INTERREG IVC website for further
details concerning the country specific requirements for first level control. If
already known (and selection is not subject to public procurement), the contact
details of the independent controller should be provided. Otherwise, just indicate
the type of controller and procedure for selection.

The foundation is an expert body for the Regional Council, helping it prepare regional strategies. It has participated in designing an innovation
strategy and a brownfield area use strategy. As the region's biggest R&D institute with many industrial partners, it also helps implement innovation
policies, assisting the government in support for innovation and technology transfer. It helped set up the North Hungary Regional Operational
Programme, aiming to achieve openness towards countries and increase competitiveness in key economic sectors. Biomass accounts for almost
90% of RES production in Hungary, and North Hungary hosts the Borsad plant - one of the biggest biomass powered power plants in the country.
Another - Szerencs - is being built, testament to the high level of investment in the biomass industry within the region, with more expected.
Geothermal energy is also expected to grow. Hungary has a potential twice the continental average due to the thinness of the earth's crust.

Participation in RENREN will help North Hungary realise this potential, and hopefully lead to a geothermal energy policy framework. RENREN will
assist North-Hungary via the foundation to develop strategies and measures RES at regional level, currently a key need as even the region's
potential has not yet been assessed.
The foundation will buy & elaborate a Regional RES development monitoring tool and introduce it at the 2nd workshop. It will be available on the
website in order for the partners and further interested regions to assess the potential of RES under different scenarios and envisaged policy
measures. This RES monitoring tool will be tailored to expert regions able to feed in high quality data. Learning regions will learn how to improve
their data collection.
Bay Zoltán Foundation for Applied Research is referred to "Bay Research Foundation (P15)" in this application form and will take part in WG 2
(geothermal, biomass) as a learning partner.

Please describe the previous experience of the partner in interregional cooperation and Structural Funds financed
projects (if any).
Researchers at the Bay Zoltán Foundation have participated successfully in different types of programmes: from the PECO-program, which is the
overture of the western-eastern research cooperation, to the COPERNICUS, INCO-COPERNICUS, NATO, TEMPUS, EU 5th, 6th and 7th
Framework programmes. The Institute has extensive international relations which have been formed by the leaders and members of the Institute.
The closeness and importance of relations is supported by different international projects which cover a wide field, from the bilateral TÉT cooperation to the research and network EU-funded projects; and in which several foreign partner institutes have participated.
Double funding is avoided by accurate time keeping and deploying different staff on different projects.
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Acronym: RENREN

Please describe the relevance of this partner in the proposed project: What are the partner’s competences and
experiences in the field tackled? What is the capacity of the partner to directly influence regional / local policies? How
will the partner contribute to the content of the cooperation and benefit from it?

Contact details of partner 16

Partner budget (in EUR)
ERDF co-financing rate:
Total amount:
ERDF Funding:
EU National Co-financing:

0%

0,00 €
0,00 €
0,00 €

If, in exceptional case, the participation of this partner is not to be financed from INTERREG IVC but from its
Convergence or Competitiveness programmes (see programme manual for further information), please click in the box
below:
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Acronym: RENREN

Institution (original language)
Institution (EN)
Legal status
Address
Postal code
Town
Country
NUTS Level 1
NUTS Level 2 Eszak-Magyarorszag
NUTS Level 3
Phone (office)
(mobile)
Fax
Email
Website
Contact person
Independent financial controller Please indicate the way you plan to carry out the first level control. Please refer to
the country specific information section on the INTERREG IVC website for further
details concerning the country specific requirements for first level control. If
already known (and selection is not subject to public procurement), the contact
details of the independent controller should be provided. Otherwise, just indicate
the type of controller and procedure for selection.

Please describe the previous experience of the partner in interregional cooperation and Structural Funds financed
projects (if any).
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Acronym: RENREN

Please describe the relevance of this partner in the proposed project: What are the partner’s competences and
experiences in the field tackled? What is the capacity of the partner to directly influence regional / local policies? How
will the partner contribute to the content of the cooperation and benefit from it?

Contact details of partner 17

Partner budget (in EUR)
ERDF co-financing rate:
Total amount:
ERDF Funding:
EU National Co-financing:

0%

0,00 €
0,00 €
0,00 €

If, in exceptional case, the participation of this partner is not to be financed from INTERREG IVC but from its
Convergence or Competitiveness programmes (see programme manual for further information), please click in the box
below:
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Acronym: RENREN

Institution (original language)
Institution (EN)
Legal status
Address
Postal code
Town
Country
NUTS Level 1
NUTS Level 2
NUTS Level 3
Phone (office)
(mobile)
Fax
Email
Website
Contact person
Independent financial controller Please indicate the way you plan to carry out the first level control. Please refer to
the country specific information section on the INTERREG IVC website for further
details concerning the country specific requirements for first level control. If
already known (and selection is not subject to public procurement), the contact
details of the independent controller should be provided. Otherwise, just indicate
the type of controller and procedure for selection.

Please describe the previous experience of the partner in interregional cooperation and Structural Funds financed
projects (if any).
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Acronym: RENREN

Please describe the relevance of this partner in the proposed project: What are the partner’s competences and
experiences in the field tackled? What is the capacity of the partner to directly influence regional / local policies? How
will the partner contribute to the content of the cooperation and benefit from it?

Contact details of partner 18

Partner budget (in EUR)
ERDF co-financing rate:
Total amount:
ERDF Funding:
EU National Co-financing:

0%

0,00 €
0,00 €
0,00 €

If, in exceptional case, the participation of this partner is not to be financed from INTERREG IVC but from its
Convergence or Competitiveness programmes (see programme manual for further information), please click in the box
below:
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Acronym: RENREN

Institution (original language)
Institution (EN)
Legal status
Address
Postal code
Town
Country
NUTS Level 1
NUTS Level 2
NUTS Level 3
Phone (office)
(mobile)
Fax
Email
Website
Contact person
Independent financial controller Please indicate the way you plan to carry out the first level control. Please refer to
the country specific information section on the INTERREG IVC website for further
details concerning the country specific requirements for first level control. If
already known (and selection is not subject to public procurement), the contact
details of the independent controller should be provided. Otherwise, just indicate
the type of controller and procedure for selection.

Please describe the previous experience of the partner in interregional cooperation and Structural Funds financed
projects (if any).
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Acronym: RENREN

Please describe the relevance of this partner in the proposed project: What are the partner’s competences and
experiences in the field tackled? What is the capacity of the partner to directly influence regional / local policies? How
will the partner contribute to the content of the cooperation and benefit from it?

Contact details of partner 19

Partner budget (in EUR)
ERDF co-financing rate:
Total amount:
ERDF Funding:
EU National Co-financing:

0%

0,00 €
0,00 €
0,00 €

If, in exceptional case, the participation of this partner is not to be financed from INTERREG IVC but from its
Convergence or Competitiveness programmes (see programme manual for further information), please click in the box
below:
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Acronym: RENREN

Institution (original language)
Institution (EN)
Legal status
Address
Postal code
Town
Country
NUTS Level 1
NUTS Level 2
NUTS Level 3
Phone (office)
(mobile)
Fax
Email
Website
Contact person
Independent financial controller Please indicate the way you plan to carry out the first level control. Please refer to
the country specific information section on the INTERREG IVC website for further
details concerning the country specific requirements for first level control. If
already known (and selection is not subject to public procurement), the contact
details of the independent controller should be provided. Otherwise, just indicate
the type of controller and procedure for selection.

Please describe the previous experience of the partner in interregional cooperation and Structural Funds financed
projects (if any).
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Acronym: RENREN

Please describe the relevance of this partner in the proposed project: What are the partner’s competences and
experiences in the field tackled? What is the capacity of the partner to directly influence regional / local policies? How
will the partner contribute to the content of the cooperation and benefit from it?

Contact details of partner 20

Partner budget (in EUR)
ERDF co-financing rate:
Total amount:
ERDF Funding:
EU National Co-financing:

0%

0,00 €
0,00 €
0,00 €

If, in exceptional case, the participation of this partner is not to be financed from INTERREG IVC but from its
Convergence or Competitiveness programmes (see programme manual for further information), please click in the box
below:
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Acronym: RENREN

Institution (original language)
Institution (EN)
Legal status
Address
Postal code
Town
Country
NUTS Level 1
NUTS Level 2
NUTS Level 3
Phone (office)
(mobile)
Fax
Email
Website
Contact person
Independent financial controller Please indicate the way you plan to carry out the first level control. Please refer to
the country specific information section on the INTERREG IVC website for further
details concerning the country specific requirements for first level control. If
already known (and selection is not subject to public procurement), the contact
details of the independent controller should be provided. Otherwise, just indicate
the type of controller and procedure for selection.

Please describe the previous experience of the partner in interregional cooperation and Structural Funds financed
projects (if any).
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Acronym: RENREN

Please describe the relevance of this partner in the proposed project: What are the partner’s competences and
experiences in the field tackled? What is the capacity of the partner to directly influence regional / local policies? How
will the partner contribute to the content of the cooperation and benefit from it?

Contact details of partner 21

Partner budget (in EUR)
ERDF co-financing rate:
Total amount:
ERDF Funding:
EU National Co-financing:

0%

0,00 €
0,00 €
0,00 €

If, in exceptional case, the participation of this partner is not to be financed from INTERREG IVC but from its
Convergence or Competitiveness programmes (see programme manual for further information), please click in the box
below:
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Acronym: RENREN

Institution (original language)
Institution (EN)
Legal status
Address
Postal code
Town
Country
NUTS Level 1
NUTS Level 2
NUTS Level 3
Phone (office)
(mobile)
Fax
Email
Website
Contact person
Independent financial controller Please indicate the way you plan to carry out the first level control. Please refer to
the country specific information section on the INTERREG IVC website for further
details concerning the country specific requirements for first level control. If
already known (and selection is not subject to public procurement), the contact
details of the independent controller should be provided. Otherwise, just indicate
the type of controller and procedure for selection.

Please describe the previous experience of the partner in interregional cooperation and Structural Funds financed
projects (if any).
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Acronym: RENREN

Please describe the relevance of this partner in the proposed project: What are the partner’s competences and
experiences in the field tackled? What is the capacity of the partner to directly influence regional / local policies? How
will the partner contribute to the content of the cooperation and benefit from it?

Contact details of partner 22

Partner budget (in EUR)
ERDF co-financing rate:
Total amount:
ERDF Funding:
EU National Co-financing:

0%

0,00 €
0,00 €
0,00 €

If, in exceptional case, the participation of this partner is not to be financed from INTERREG IVC but from its
Convergence or Competitiveness programmes (see programme manual for further information), please click in the box
below:
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Acronym: RENREN

Institution (original language)
Institution (EN)
Legal status
Address
Postal code
Town
Country
NUTS Level 1
NUTS Level 2
NUTS Level 3
Phone (office)
(mobile)
Fax
Email
Website
Contact person
Independent financial controller Please indicate the way you plan to carry out the first level control. Please refer to
the country specific information section on the INTERREG IVC website for further
details concerning the country specific requirements for first level control. If
already known (and selection is not subject to public procurement), the contact
details of the independent controller should be provided. Otherwise, just indicate
the type of controller and procedure for selection.

Please describe the previous experience of the partner in interregional cooperation and Structural Funds financed
projects (if any).
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Acronym: RENREN

Please describe the relevance of this partner in the proposed project: What are the partner’s competences and
experiences in the field tackled? What is the capacity of the partner to directly influence regional / local policies? How
will the partner contribute to the content of the cooperation and benefit from it?

Contact details of partner 23

Partner budget (in EUR)
ERDF co-financing rate:
Total amount:
ERDF Funding:
EU National Co-financing:

0%

0,00 €
0,00 €
0,00 €

If, in exceptional case, the participation of this partner is not to be financed from INTERREG IVC but from its
Convergence or Competitiveness programmes (see programme manual for further information), please click in the box
below:
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Acronym: RENREN

Institution (original language)
Institution (EN)
Legal status
Address
Postal code
Town
Country
NUTS Level 1
NUTS Level 2
NUTS Level 3
Phone (office)
(mobile)
Fax
Email
Website
Contact person
Independent financial controller Please indicate the way you plan to carry out the first level control. Please refer to
the country specific information section on the INTERREG IVC website for further
details concerning the country specific requirements for first level control. If
already known (and selection is not subject to public procurement), the contact
details of the independent controller should be provided. Otherwise, just indicate
the type of controller and procedure for selection.

Please describe the previous experience of the partner in interregional cooperation and Structural Funds financed
projects (if any).
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Acronym: RENREN

Please describe the relevance of this partner in the proposed project: What are the partner’s competences and
experiences in the field tackled? What is the capacity of the partner to directly influence regional / local policies? How
will the partner contribute to the content of the cooperation and benefit from it?

Contact details of partner 24

Partner budget (in EUR)
ERDF co-financing rate:
Total amount:
ERDF Funding:
EU National Co-financing:

0%

0,00 €
0,00 €
0,00 €

If, in exceptional case, the participation of this partner is not to be financed from INTERREG IVC but from its
Convergence or Competitiveness programmes (see programme manual for further information), please click in the box
below:
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Acronym: RENREN

Institution (original language)
Institution (EN)
Legal status
Address
Postal code
Town
Country
NUTS Level 1
NUTS Level 2
NUTS Level 3
Phone (office)
(mobile)
Fax
Email
Website
Contact person
Independent financial controller Please indicate the way you plan to carry out the first level control. Please refer to
the country specific information section on the INTERREG IVC website for further
details concerning the country specific requirements for first level control. If
already known (and selection is not subject to public procurement), the contact
details of the independent controller should be provided. Otherwise, just indicate
the type of controller and procedure for selection.

Please describe the previous experience of the partner in interregional cooperation and Structural Funds financed
projects (if any).

-115-

Acronym: RENREN

Please describe the relevance of this partner in the proposed project: What are the partner’s competences and
experiences in the field tackled? What is the capacity of the partner to directly influence regional / local policies? How
will the partner contribute to the content of the cooperation and benefit from it?

Contact details of partner 25

Partner budget (in EUR)
ERDF co-financing rate:
Total amount:
ERDF Funding:
EU National Co-financing:

0%

0,00 €
0,00 €
0,00 €

If, in exceptional case, the participation of this partner is not to be financed from INTERREG IVC but from its
Convergence or Competitiveness programmes (see programme manual for further information), please click in the box
below:
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Acronym: RENREN

Institution (original language)
Institution (EN)
Legal status
Address
Postal code
Town
Country
NUTS Level 1
NUTS Level 2
NUTS Level 3
Phone (office)
(mobile)
Fax
Email
Website
Contact person
Independent financial controller Please indicate the way you plan to carry out the first level control. Please refer to
the country specific information section on the INTERREG IVC website for further
details concerning the country specific requirements for first level control. If
already known (and selection is not subject to public procurement), the contact
details of the independent controller should be provided. Otherwise, just indicate
the type of controller and procedure for selection.

Please describe the previous experience of the partner in interregional cooperation and Structural Funds financed
projects (if any).
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Acronym: RENREN

Please describe the relevance of this partner in the proposed project: What are the partner’s competences and
experiences in the field tackled? What is the capacity of the partner to directly influence regional / local policies? How
will the partner contribute to the content of the cooperation and benefit from it?

Contact details of partner 26

Partner budget (in EUR)
ERDF co-financing rate:
Total amount:
ERDF Funding:
EU National Co-financing:

0%

0,00 €
0,00 €
0,00 €

If, in exceptional case, the participation of this partner is not to be financed from INTERREG IVC but from its
Convergence or Competitiveness programmes (see programme manual for further information), please click in the box
below:
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Acronym: RENREN

Institution (original language)
Institution (EN)
Legal status
Address
Postal code
Town
Country
NUTS Level 1
NUTS Level 2
NUTS Level 3
Phone (office)
(mobile)
Fax
Email
Website
Contact person
Independent financial controller Please indicate the way you plan to carry out the first level control. Please refer to
the country specific information section on the INTERREG IVC website for further
details concerning the country specific requirements for first level control. If
already known (and selection is not subject to public procurement), the contact
details of the independent controller should be provided. Otherwise, just indicate
the type of controller and procedure for selection.

Please describe the previous experience of the partner in interregional cooperation and Structural Funds financed
projects (if any).
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Acronym: RENREN

Please describe the relevance of this partner in the proposed project: What are the partner’s competences and
experiences in the field tackled? What is the capacity of the partner to directly influence regional / local policies? How
will the partner contribute to the content of the cooperation and benefit from it?

Contact details of partner 27

Partner budget (in EUR)
ERDF co-financing rate:
Total amount:
ERDF Funding:
EU National Co-financing:

0%

0,00 €
0,00 €
0,00 €

If, in exceptional case, the participation of this partner is not to be financed from INTERREG IVC but from its
Convergence or Competitiveness programmes (see programme manual for further information), please click in the box
below:
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Acronym: RENREN

Institution (original language)
Institution (EN)
Legal status
Address
Postal code
Town
Country
NUTS Level 1
NUTS Level 2
NUTS Level 3
Phone (office)
(mobile)
Fax
Email
Website
Contact person
Independent financial controller Please indicate the way you plan to carry out the first level control. Please refer to
the country specific information section on the INTERREG IVC website for further
details concerning the country specific requirements for first level control. If
already known (and selection is not subject to public procurement), the contact
details of the independent controller should be provided. Otherwise, just indicate
the type of controller and procedure for selection.

Please describe the previous experience of the partner in interregional cooperation and Structural Funds financed
projects (if any).
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Acronym: RENREN

Please describe the relevance of this partner in the proposed project: What are the partner’s competences and
experiences in the field tackled? What is the capacity of the partner to directly influence regional / local policies? How
will the partner contribute to the content of the cooperation and benefit from it?

Contact details of partner 28

Partner budget (in EUR)
ERDF co-financing rate:
Total amount:
ERDF Funding:
EU National Co-financing:

0%

0,00 €
0,00 €
0,00 €

If, in exceptional case, the participation of this partner is not to be financed from INTERREG IVC but from its
Convergence or Competitiveness programmes (see programme manual for further information), please click in the box
below:
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Acronym: RENREN

Institution (original language)
Institution (EN)
Legal status
Address
Postal code
Town
Country
NUTS Level 1
NUTS Level 2
NUTS Level 3
Phone (office)
(mobile)
Fax
Email
Website
Contact person
Independent financial controller Please indicate the way you plan to carry out the first level control. Please refer to
the country specific information section on the INTERREG IVC website for further
details concerning the country specific requirements for first level control. If
already known (and selection is not subject to public procurement), the contact
details of the independent controller should be provided. Otherwise, just indicate
the type of controller and procedure for selection.

Please describe the previous experience of the partner in interregional cooperation and Structural Funds financed
projects (if any).

-123-

Acronym: RENREN

Please describe the relevance of this partner in the proposed project: What are the partner’s competences and
experiences in the field tackled? What is the capacity of the partner to directly influence regional / local policies? How
will the partner contribute to the content of the cooperation and benefit from it?

Contact details of partner 29

Partner budget (in EUR)
ERDF co-financing rate:
Total amount:
ERDF Funding:
EU National Co-financing:

0%

0,00 €
0,00 €
0,00 €

If, in exceptional case, the participation of this partner is not to be financed from INTERREG IVC but from its
Convergence or Competitiveness programmes (see programme manual for further information), please click in the box
below:
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Acronym: RENREN

Institution (original language)
Institution (EN)
Legal status
Address
Postal code
Town
Country
NUTS Level 1
NUTS Level 2
NUTS Level 3
Phone (office)
(mobile)
Fax
Email
Website
Contact person
Independent financial controller Please indicate the way you plan to carry out the first level control. Please refer to
the country specific information section on the INTERREG IVC website for further
details concerning the country specific requirements for first level control. If
already known (and selection is not subject to public procurement), the contact
details of the independent controller should be provided. Otherwise, just indicate
the type of controller and procedure for selection.

Please describe the previous experience of the partner in interregional cooperation and Structural Funds financed
projects (if any).
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Acronym: RENREN

Please describe the relevance of this partner in the proposed project: What are the partner’s competences and
experiences in the field tackled? What is the capacity of the partner to directly influence regional / local policies? How
will the partner contribute to the content of the cooperation and benefit from it?

Contact details of partner 30

Partner budget (in EUR)
ERDF co-financing rate:
Total amount:
ERDF Funding:
EU National Co-financing:

0%

0,00 €
0,00 €
0,00 €

If, in exceptional case, the participation of this partner is not to be financed from INTERREG IVC but from its
Convergence or Competitiveness programmes (see programme manual for further information), please click in the box
below:
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Acronym: RENREN

Institution (original language)
Institution (EN)
Legal status
Address
Postal code
Town
Country
NUTS Level 1
NUTS Level 2
NUTS Level 3
Phone (office)
(mobile)
Fax
Email
Website
Contact person
Independent financial controller Please indicate the way you plan to carry out the first level control. Please refer to
the country specific information section on the INTERREG IVC website for further
details concerning the country specific requirements for first level control. If
already known (and selection is not subject to public procurement), the contact
details of the independent controller should be provided. Otherwise, just indicate
the type of controller and procedure for selection.

Please describe the previous experience of the partner in interregional cooperation and Structural Funds financed
projects (if any).
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Acronym: RENREN

Please describe the relevance of this partner in the proposed project: What are the partner’s competences and
experiences in the field tackled? What is the capacity of the partner to directly influence regional / local policies? How
will the partner contribute to the content of the cooperation and benefit from it?

Contact details of partner 31

Partner budget (in EUR)
ERDF co-financing rate:
Total amount:
ERDF Funding:
EU National Co-financing:

0%

0,00 €
0,00 €
0,00 €

If, in exceptional case, the participation of this partner is not to be financed from INTERREG IVC but from its
Convergence or Competitiveness programmes (see programme manual for further information), please click in the box
below:
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Acronym: RENREN

Institution (original language)
Institution (EN)
Legal status
Address
Postal code
Town
Country
NUTS Level 1
NUTS Level 2
NUTS Level 3
Phone (office)
(mobile)
Fax
Email
Website
Contact person
Independent financial controller Please indicate the way you plan to carry out the first level control. Please refer to
the country specific information section on the INTERREG IVC website for further
details concerning the country specific requirements for first level control. If
already known (and selection is not subject to public procurement), the contact
details of the independent controller should be provided. Otherwise, just indicate
the type of controller and procedure for selection.

Please describe the previous experience of the partner in interregional cooperation and Structural Funds financed
projects (if any).
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Acronym: RENREN

Please describe the relevance of this partner in the proposed project: What are the partner’s competences and
experiences in the field tackled? What is the capacity of the partner to directly influence regional / local policies? How
will the partner contribute to the content of the cooperation and benefit from it?

Contact details of partner 32

Partner budget (in EUR)
ERDF co-financing rate:
Total amount:
ERDF Funding:
EU National Co-financing:

0%

0,00 €
0,00 €
0,00 €

If, in exceptional case, the participation of this partner is not to be financed from INTERREG IVC but from its
Convergence or Competitiveness programmes (see programme manual for further information), please click in the box
below:
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Acronym: RENREN

Institution (original language)
Institution (EN)
Legal status
Address
Postal code
Town
Country
NUTS Level 1
NUTS Level 2
NUTS Level 3
Phone (office)
(mobile)
Fax
Email
Website
Contact person
Independent financial controller Please indicate the way you plan to carry out the first level control. Please refer to
the country specific information section on the INTERREG IVC website for further
details concerning the country specific requirements for first level control. If
already known (and selection is not subject to public procurement), the contact
details of the independent controller should be provided. Otherwise, just indicate
the type of controller and procedure for selection.

Please describe the previous experience of the partner in interregional cooperation and Structural Funds financed
projects (if any).
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Acronym: RENREN

Please describe the relevance of this partner in the proposed project: What are the partner’s competences and
experiences in the field tackled? What is the capacity of the partner to directly influence regional / local policies? How
will the partner contribute to the content of the cooperation and benefit from it?

Contact details of partner 33

Partner budget (in EUR)
ERDF co-financing rate:
Total amount:
ERDF Funding:
EU National Co-financing:

0%

0,00 €
0,00 €
0,00 €

If, in exceptional case, the participation of this partner is not to be financed from INTERREG IVC but from its
Convergence or Competitiveness programmes (see programme manual for further information), please click in the box
below:

-132-

Acronym: RENREN

Institution (original language)
Institution (EN)
Legal status
Address
Postal code
Town
Country
NUTS Level 1
NUTS Level 2
NUTS Level 3
(mobile)
Phone (office)
Fax
Email
Website
Contact person
Independent financial controller Please indicate the way you plan to carry out the first level control. Please refer to
the country specific information section on the INTERREG IVC website for further
details concerning the country specific requirements for first level control. If
already known (and selection is not subject to public procurement), the contact
details of the independent controller should be provided. Otherwise, just indicate
the type of controller and procedure for selection.

Please describe the previous experience of the partner in interregional cooperation and Structural Funds financed
projects (if any).

-133-

Acronym: RENREN

Please describe the relevance of this partner in the proposed project: What are the partner’s competences and
experiences in the field tackled? What is the capacity of the partner to directly influence regional / local policies? How
will the partner contribute to the content of the cooperation and benefit from it?

Contact details of partner 34

Partner budget (in EUR)
ERDF co-financing rate:
Total amount:
ERDF Funding:
EU National Co-financing:

0%

0,00 €
0,00 €
0,00 €

If, in exceptional case, the participation of this partner is not to be financed from INTERREG IVC but from its
Convergence or Competitiveness programmes (see programme manual for further information), please click in the box
below:

-134-

Acronym: RENREN

Institution (original language)
Institution (EN)
Legal status
Address
Postal code
Town
Country
NUTS Level 1
NUTS Level 2
NUTS Level 3
Phone (office)
(mobile)
Fax
Email
Website
Contact person
Independent financial controller Please indicate the way you plan to carry out the first level control. Please refer to
the country specific information section on the INTERREG IVC website for further
details concerning the country specific requirements for first level control. If
already known (and selection is not subject to public procurement), the contact
details of the independent controller should be provided. Otherwise, just indicate
the type of controller and procedure for selection.

Please describe the previous experience of the partner in interregional cooperation and Structural Funds financed
projects (if any).

-135-

Acronym: RENREN

Please describe the relevance of this partner in the proposed project: What are the partner’s competences and
experiences in the field tackled? What is the capacity of the partner to directly influence regional / local policies? How
will the partner contribute to the content of the cooperation and benefit from it?

Contact details of partner 35

Partner budget (in EUR)
ERDF co-financing rate:
Total amount:
ERDF Funding:
EU National Co-financing:

0%

0,00 €
0,00 €
0,00 €

If, in exceptional case, the participation of this partner is not to be financed from INTERREG IVC but from its
Convergence or Competitiveness programmes (see programme manual for further information), please click in the box
below:

-136-

Acronym: RENREN

Institution (original language)
Institution (EN)
Legal status
Address
Postal code
Town
Country
NUTS Level 1
NUTS Level 2
NUTS Level 3
(mobile)
Phone (office)
Fax
Email
Website
Contact person
Independent financial controller Please indicate the way you plan to carry out the first level control. Please refer to
the country specific information section on the INTERREG IVC website for further
details concerning the country specific requirements for first level control. If
already known (and selection is not subject to public procurement), the contact
details of the independent controller should be provided. Otherwise, just indicate
the type of controller and procedure for selection.

Please describe the previous experience of the partner in interregional cooperation and Structural Funds financed
projects (if any).

-137-

Acronym: RENREN

Please describe the relevance of this partner in the proposed project: What are the partner’s competences and
experiences in the field tackled? What is the capacity of the partner to directly influence regional / local policies? How
will the partner contribute to the content of the cooperation and benefit from it?

Contact details of partner 36

Partner budget (in EUR)
ERDF co-financing rate:
Total amount:
ERDF Funding:
EU National Co-financing:

0%

0,00 €
0,00 €
0,00 €

If, in exceptional case, the participation of this partner is not to be financed from INTERREG IVC but from its
Convergence or Competitiveness programmes (see programme manual for further information), please click in the box
below:

-138-

Acronym: RENREN

Institution (original language)
Institution (EN)
Legal status
Address
Postal code
Town
Country
NUTS Level 1
NUTS Level 2
NUTS Level 3
Phone (office)
(mobile)
Fax
Email
Website
Contact person
Independent financial controller Please indicate the way you plan to carry out the first level control. Please refer to
the country specific information section on the INTERREG IVC website for further
details concerning the country specific requirements for first level control. If
already known (and selection is not subject to public procurement), the contact
details of the independent controller should be provided. Otherwise, just indicate
the type of controller and procedure for selection.

Please describe the previous experience of the partner in interregional cooperation and Structural Funds financed
projects (if any).

-139-

Acronym: RENREN

Please describe the relevance of this partner in the proposed project: What are the partner’s competences and
experiences in the field tackled? What is the capacity of the partner to directly influence regional / local policies? How
will the partner contribute to the content of the cooperation and benefit from it?

Contact details of partner 37

Partner budget (in EUR)
ERDF co-financing rate:
Total amount:
ERDF Funding:
EU National Co-financing:

0%

0,00 €
0,00 €
0,00 €

If, in exceptional case, the participation of this partner is not to be financed from INTERREG IVC but from its
Convergence or Competitiveness programmes (see programme manual for further information), please click in the box
below:

-140-

Acronym: RENREN

Institution (original language)
Institution (EN)
Legal status
Address
Postal code
Town
Country
NUTS Level 1
NUTS Level 2
NUTS Level 3
Phone (office)
(mobile)
Fax
Email
Website
Contact person
Independent financial controller Please indicate the way you plan to carry out the first level control. Please refer to
the country specific information section on the INTERREG IVC website for further
details concerning the country specific requirements for first level control. If
already known (and selection is not subject to public procurement), the contact
details of the independent controller should be provided. Otherwise, just indicate
the type of controller and procedure for selection.

Please describe the previous experience of the partner in interregional cooperation and Structural Funds financed
projects (if any).

-141-

Acronym: RENREN

Please describe the relevance of this partner in the proposed project: What are the partner’s competences and
experiences in the field tackled? What is the capacity of the partner to directly influence regional / local policies? How
will the partner contribute to the content of the cooperation and benefit from it?

Contact details of partner 38

Partner budget (in EUR)
ERDF co-financing rate:
Total amount:
ERDF Funding:
EU National Co-financing:

0%

0,00 €
0,00 €
0,00 €

If, in exceptional case, the participation of this partner is not to be financed from INTERREG IVC but from its
Convergence or Competitiveness programmes (see programme manual for further information), please click in the box
below:

-142-

Acronym: RENREN

Institution (original language)
Institution (EN)
Legal status
Address
Postal code
Town
Country
NUTS Level 1
NUTS Level 2
NUTS Level 3
(mobile)
Phone (office)
Fax
Email
Website
Contact person
Independent financial controller Please indicate the way you plan to carry out the first level control. Please refer to
the country specific information section on the INTERREG IVC website for further
details concerning the country specific requirements for first level control. If
already known (and selection is not subject to public procurement), the contact
details of the independent controller should be provided. Otherwise, just indicate
the type of controller and procedure for selection.

Please describe the previous experience of the partner in interregional cooperation and Structural Funds financed
projects (if any).

-143-

Acronym: RENREN

Please describe the relevance of this partner in the proposed project: What are the partner’s competences and
experiences in the field tackled? What is the capacity of the partner to directly influence regional / local policies? How
will the partner contribute to the content of the cooperation and benefit from it?

Contact details of partner 39

Partner budget (in EUR)
ERDF co-financing rate:
Total amount:
ERDF Funding:
EU National Co-financing:

0%

0,00 €
0,00 €
0,00 €

If, in exceptional case, the participation of this partner is not to be financed from INTERREG IVC but from its
Convergence or Competitiveness programmes (see programme manual for further information), please click in the box
below:

-144-

Acronym: RENREN

Institution (original language)
Institution (EN)
Legal status
Address
Postal code
Town
Country
NUTS Level 1
NUTS Level 2
NUTS Level 3
Phone (office)
(mobile)
Fax
Email
Website
Contact person
Independent financial controller Please indicate the way you plan to carry out the first level control. Please refer to
the country specific information section on the INTERREG IVC website for further
details concerning the country specific requirements for first level control. If
already known (and selection is not subject to public procurement), the contact
details of the independent controller should be provided. Otherwise, just indicate
the type of controller and procedure for selection.

Please describe the previous experience of the partner in interregional cooperation and Structural Funds financed
projects (if any).

-145-

Acronym: RENREN

Please describe the relevance of this partner in the proposed project: What are the partner’s competences and
experiences in the field tackled? What is the capacity of the partner to directly influence regional / local policies? How
will the partner contribute to the content of the cooperation and benefit from it?

Contact details of partner 40

Partner budget (in EUR)
ERDF co-financing rate:
Total amount:
ERDF Funding:
EU National Co-financing:

0%

0,00 €
0,00 €
0,00 €

If, in exceptional case, the participation of this partner is not to be financed from INTERREG IVC but from its
Convergence or Competitiveness programmes (see programme manual for further information), please click in the box
below:

-146-

Acronym: RENREN

Institution (original language)
Institution (EN)
Legal status
Address
Postal code
Town
Country
NUTS Level 1
NUTS Level 2
NUTS Level 3
Phone (office)
(mobile)
Fax
Email
Website
Contact person
Independent financial controller Please indicate the way you plan to carry out the first level control. Please refer to
the country specific information section on the INTERREG IVC website for further
details concerning the country specific requirements for first level control. If
already known (and selection is not subject to public procurement), the contact
details of the independent controller should be provided. Otherwise, just indicate
the type of controller and procedure for selection.

Please describe the previous experience of the partner in interregional cooperation and Structural Funds financed
projects (if any).

-147-

Acronym: RENREN

Please describe the relevance of this partner in the proposed project: What are the partner’s competences and
experiences in the field tackled? What is the capacity of the partner to directly influence regional / local policies? How
will the partner contribute to the content of the cooperation and benefit from it?

Smluvní partnei jsou znaeni zkratkou “CP” (=Contracting Partners).

Plrok 1 bží od 1. ledna 2010 až do 30. ervna 2010, plrok 6 bží od 1. ervence až do 31. prosince 2012.

Celkový rozpoet však nebude pekroen, napíklad celkový odhad 353,459.47 EUR pedstavuje horní mez celkových sdílených náklad (=27,189.19
EUR na platícího partnera). Smluvní partnei se krom toho mohou odlišovat v jednotlivých innostech.

POZOR: následující stránky obsahují odhady sdílených náklad roztídné podle složek a inností v rámci tchto složek. Jsou uvedeny smluvní strany
a rovnž tak plroní období, v jejichž rámci se tyto náklady vynaloží. Skutené náklady se mohou lišit od tchto odhad a mohou být nutné pesuny
mezi rznými innostmi a plroními obdobími. Po spuštní (28. až 30. dubna 2010) byla již provedena první úprava spoívající v nižších nákladech
nesenými platícími partnery. Tyto náklady byly pesunuty do rozpotu závrené porady.

ANNEX IV: - Pehled sdílených náklad

Složka 2 – Komunikace
& rozšiování
Úvodní a závrená
porada (nájem místa,
strava a služby, výbava
porady, organizace)
Další informaní události
a události obecného šíení
(napíklad poplatky za
porady a výstavy)
Návrh a úprava tiskových
materiál
Výroba materiál pro
komunikaci a šíení
Webové stránky (vetn
údržby, ízení obsahu
atd.)
Výroba videoklip ke
sdílení
Pomcky pro šíení
výstup projektu
(prezentace, dokumenty)

Podpora vedoucího
partnera za úlohy ízení
a koordinace (viz 2.3.1)
Náklady subdodávaných
úloh finanního ízení
(viz 2.3.2)

Složka 1 –
ízení a koordinace

8,859.92

8,859.92

Náklady
plrok 3
(EUR)

8,859.92

Náklady
plrok 4
(EUR)

8,859.92

Náklady
plrok 5
(EUR)

0.00
0.00
0.00

15,500.00
5,500.00

1,500.00
5,250.00
4,000.00

0.00
0.00

4,000.00

14,099.98

7,000.00

15,500.00

5,500.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

4,599.98

1,500.00

14,930.00 11,325.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

4,250.00

1,000.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00 44,226.00

0.00 10,245.00

0.00

423.08

1,192.31

538.46

1,084.61

307.69

2,807.69

5,100.00

6,300.00

Celkem
na
platícího
partnera
(EUR)
8,859.92 4,089.19

Náklady
plrok 6
(EUR)

12,150.00 12,150.00 12,150.00 12,150.00 14,400.00

8,859.92

Náklady
plrok 2
(EUR)

36,500.00

66,300.00 22,074.00

81,900.00 18,900.00

53,159.49

Náklady Náklady
ke sdílení plrok 1
(EUR)
(EUR)

Doložka IVC: Pehled sdílených náklad RENREN: výlun externí náklady na odborné posudky
& služby a vybavení

2,500.00
54,000.00

0.00
0.00

15,500.00

54,000.00

0.00

2,500.00
0.00

2,500.00
0.00

2,500.00
0.00

5,500.00
4,153.85

1,192.31

Celkové sdílené náklady 353,459.47 60,583.92 113,439.92 41,934.90 23,509.92 40,004.92 73,985.92 27,189.19

Složka 3 – Výmna
zkušeností a nejlepší
praxe
Externí experti zvaní na
pracovní setkání
Dokonalá komparativní
analýza strategie RES pro
všechny regiony

6,643.25

8,859.92

LP

LP

LP

Zpráva o innosti (4.3.1 Pr. píruka) – ást o
innostech: píprava, nastavení, shromáždní
vstup od partner, sestavení a píprava
souhrnné zprávy o innostech

Organizace schzek organizaního skupiny,
píprava partnerské smlouvy vetn klauzule
o sdílení náklad, ízení projektu, každodenní
innosti a úlohy náležité koordinace – rozvrh
projektu, pehled celkového postupu, pipomínání
povinností partnerm, práce se soubory, poštovní
seznamy, seznamy kontakt atd.

Náklady podpory vedoucího partnera na úlohy
ízení a koordinace

Celkové náklady na plrok ke sdílení
Celkové náklady a plrok a platícího partnera

18,900.00

LP

Náklady na subdodávky úloh finanního ízení

27,759.92
2,135.38

2,216.67

15,750.00

LP

Finanní ízení: správa výpot rozpot
partner, celkový rozpoet projektu, pehled
oprávnných náklad

3,150.00

Náklady
plrok 1
(EUR)

LP

CP

Zpráva o innosti – finanní ást: píprava,
nastavení, shromáždní všech dležitých
dokument od partner; sestavení a píprava
souhrnné finanní zprávy

[LP=vedoucí partner, CP=smluvní partner]

21,009.92
1,616.15

8,859.92

6,643.25

2,216.67

12,150.00

9,000.00

3,150.00

Náklady
plrok 2
(EUR)

Složka 1 – ízení & koordinace – náklady na externí odborníky a služby

Doložka IVC: Sdílené náklady složka 1

21,009.92
1,616.15

8,859.92

6,643.25

2,216.67

12,150.00

9,000.00

3,150.00

Náklady
plrok 3
(EUR)

21,009.92
1,616.15

8,859.92

6,643.25

2,216.67

12,150.00

9,000.00

3,150.00

Náklady
plrok 4
(EUR)

21,009.92
1,616.15

8,859.92

6,643.25

2,216.67

12,150.00

9,000.00

3,150.00

Náklady
plrok 5
(EUR)

23,259.92
1,789.22

8,859.92

6,643.25

2,216.67

14,400.00

11,250.00

3,150.00

Náklady
plrok 6
(EUR)

135,059.49
10,389.19

53,159.49

39,859.49

13,300.00

81,900.00

63,000.00

18,900.00

Náklady
celkem
(EUR)

2. den (WS) celkem
svaina-buffet na úastníka
káva a nápoje na úastníka
obd v restauraci (mimo) na
úastníka
3.den (WS) celkem
káva na úastníka
obd na úastníka
Fotograf (5 hodin)
Externí odborníci
Cestovné
Ubytování
Poplatky
Sada na poradu
kopií na úastníka
pero na úastníka
složka na úastníka

Nájem místa, vybavení
Pozvánky (poštovné a tisk)
Strava vetn zamstnanc
1. den celkem
svaina-buffet na úastníka
káva na úastníka
obd na úastníka

[LP=vedoucí partner, CP=smluvní partner]

Poet úastník

Složka 2 – Komunikace a šíení

LP
LP
LP

CP

480.00 LP
1,870.00 LP
600.00
270.00
1,000.00
1,188.00 LP
5.00
1.00
2.00

Náklady na
zahajovací
poradu (EUR)
1,500.00
900.00
3,136.00
3,136.00
19.50
5.00
nese LP

128

Doložka IVC: Sdílené náklady složka 2 – zahajovací porada

1

1
1

1
1
1

Plrok

nese LP
nese LP
nese LP
nese LP

nese LP
nese LP
nese LP

nese LP

(workshops)

Pracovní
porady

Organizaní podpora, napíklad
– tisk a posílání pozvánek
– poštovní adresá
– webová stránka, registrace
– informace pro zvané
– sekretariát
Peklad German/English
Náklady celkem ke sdílení
Náklady celkem na platícího partnera

jmenovky
ukazovatele

2,000.00 LP
22,074.00
1,698.00

0.50
100.00
11,000.00 LP

1
1

1

nese LP

Nájem místa (2 dny)
konferenní hala
technické zaízení
Pozvánky (poštovné, tisk)
Strava
1. den celkem
svaina na úastníka
káva na úastníka
obd na úastníka
nápoje
2. den celkem
buffet na úastníka
svaina na úastníka
káva a nápoje na úastníka
Ostatní (reklama atd.)
Fotograf
Externí odborníci, mluví atd.
Cestovné
Ubytování
Honoráe
Konferenní sada

[LP=vedoucí partner,
CP=smluvní partner]

CP

13,780.00
35.00
50.00
21.00
10,321.00
600.00 LP
4,500.00 LP
700.00
300.00
500.00
2,100.00 LP

3,900.00 LP
3,000.00
900.00
975.00 LP
13,780.00 LP

Náklady
závrené
porady (EUR)

Náklady RENREN Závrená porada a pracovní porady
(WS=workshops)
Poet úastník
130
Pracovní porady
50

Složka 2 - Komunikace & rozšiování

Doložka IVC: Sdílené náklady složka 2- Závrená porada

Pl
rok

6

6
6

6
6

6

8,050.00
8,050.00
50.00
12.00
90.00
9.00

Náklady
pracovních
porad
(EUR)

kopie na úastníka
pero na úastníka
ostatní
jmenovky
ukazatele
Náklady celkem ke sdílení
Závrené náklady ke sdílení
Celkové náklady na platícího
partnera
3,402.00

5.00
1.00
8.00
0.50
215.00
36,176.00
44,226.00
8,050.00

Nájem místa, vybavení

Událost 2 v Bruselu nebo jinde

Náklady celkem 1. událost (odhad)

Marketing pro danou událost

Konferenní sada
kopie na úastníka
pero na úastníka
složka na úastníka
jmenovky
ukazatele

Externí odborníci

Strava
Obd nebo veee (náklady na osobu)
Káva (náklady na osobu)

Nájem místa, vybavení

Událost 1 v Bruselu

[LP=vedoucí partner,
CP=smluvní partner]

Náklady RENREN 3 dodatené události šíení
Poet úastník

Složka 2 - Komunikace & rozšiování

70
CP

CP

P3
1,300.00 nebo P7

Náklady
celkem

14,930.00

P3
2,000.00 nebo P7
P3
6,230.00 nebo P7
80.00
9.00
P3
2,000.00 nebo P7
P3
700.00 nebo P7
5.00
1.00
2.00
0.50
105.00
P3
4,000.00 nebo P7

Náklady
celkem
(EUR)

Doložka IVC: Sdílené náklady složka 2 – Dodatené
události

3

Plrok

2

2

2

2

2

Plrok

Peklad

Konferenní sada
kopie na úastníka
pero na úastníka
složka na úastníka
jmenovky
ukazatele

Externí odborníci

Strava
Obd nebo veee (náklady na osobu)
Káva (náklady na osobu)

Nájem místa, vybavení

Událost 3 v Bruselu nebo jinde

Náklady celkem 2. událost (odhad)

Peklad

Konferenní sada
kopie na úastníka
pero na úastníka
složka na úastníka
jmenovky
ukazatele

Externí odborníci

Strava
Obd nebo veee (náklady na osobu)
Káva (náklady na osobu)

CP

P3
1,300.00 nebo P7
P3
3,850.00 nebo P7
50.00
5.00
P3
1,900.00 nebo P7
P3
695.00 nebo P7
5.00
1.00
2.00
0.50
100.00
P3
2,500.00 nebo P7

Náklady
celkem

11,325.00

P3
4,830.00 nebo P7
60.00
9.00
P3
2,000.00 nebo P7
P3
695.00 nebo P7
5.00
1.00
2.00
0.50
100.00
P3
2,500.00 nebo P7

5

5

5

5

5

Plrok

3

3

3

3

36,500.00
2,807.69

10,245.00

74,500.00
5,730.77

Náklady celkem složky 3 ke sdílení
Náklady celkem na plat. partnera

CP

LP, P3,
20,500.00 další
LP nebo
54,000.00 další

Náklady
celkem
(EUR)

Externí odborníci pozvaní na pracovní
porady nebo události šíení
Komparativní analýza strategie RES pro
všechny regiony

[LP=vedoucí partner,
CP=smluvní partner]

Složka 3 – Výmna zkušeností a nejlepší praxe

Doložka IVC: Sdílené náklady složka 3

Náklady celkem na plat. partnera

Náklady celkem další události

Náklady celkem 3. událost ke sdílení

Náklady
plrok 1
(EUR)

56,500.00
4,346.15

54,000.00

2,500.00

Náklady
plrok 2
(EUR)

2,500.00
192.31

2,500.00

Náklady
plrok 3
(EUR)

2,500.00
192.31

2,500.00

Náklady
plrok
(EUR)

2,500.00
192.31

2,500.00

Náklady
plrok 5
(EUR)

5,500.00
423.08

5,500.00

Náklady
plrok 6
(EUR)

Náklady komun. materiál celkem
ke sdílení
Náklady celkem na platícího
partnera

Návrh a uspoádání tiskových
materiál
Výroba materiál pro komunikaci
a šíení
Výroba leták
Výroba brožur
Výroba konených leták
Výroba plakát a pod.
Webová stránka (vetn údržby,
ízení obsahu a pekladu)
Výroba videoklipu ke sdílení
Vybavení: nálepky pro šíení
výstup projektu (prezentace,
dokumenty)

[LP=vedoucí partner,
CP=smluvní partner]

Složka 2 – Komunikace & šíení

21,000.00
1,615.38

826.92

5,500.00

P3,P7

10,750.00

15,500.00

546.15

7,099.98

1,000.00

LP
4,000.00

1,250.00
3,000.00
349.98

1,250.00
3,000.00
1,000.00

P3
LP,P3

4,599.98

5,250.00

Náklady
Plrok 3
(EUR)

1,500.00

Náklady
Plrok 2
(EUR)

1,500.00

Náklady
Plrok 1
(EUR)

P3 nebo
P7
P3 nebo
P7

CP

Doložka IVC: Sdílené náklady složka 2 – Komunikaní materiál

0.00

0.00

Náklady
Plrok 4
(EUR)

480.77

6,250.00

1,000.00

1,250.00
3,000.00

4,250.00

1,000.00

Náklady
Plrok ar
5
(EUR)

76.92

1,000.00

1,000.00

Náklady
plrok 6
(EUR)

3,546.15

46,099.98

5,500.00

7,000.00
15,500.00

3,750.00
9,000.00
1,349.98

14,099.98

4,000.00

Náklady
celkem
(EUR)
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Krajský úad
íslo dárce:
íslo obdarovaného:

k smlouv 223/2010

DODATEK . 1
k darovací smlouv . 223/2010, uzavené dne 26. 3. 2010

Smluvní strany
Dárce
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
I:
DI:
Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Janou Va hovou, hejtmankou Ústeckého kraje
PhDr. Petr Novák, CSc., vedoucí odboru kultury a památkové pée
novak.p@kr-ustecky.cz / +420 475 657 256
70892156
CZ70892156
882733379/800, eská spoitelna, a.s., centrála v Praze

Obdarovaný
Msto Kada
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
I:
DI:
Bank. spojení:

Mstský úad Kada , Mírové námstí 1, 43201 Kada
PaedDr. Jiím Kulhánkem, starostou Msta Kadan
Mgr. Jan Losenický, editel p. o. Kulturní zaízení Kada
losenicky@kultura-kadan.cz / +420 774 418 272
00261912
CZ00261912
19-1725441/0100, KB a.s. Kada

uzavírají níže uvedeného dne, msíce a roku tento dodatek smlouvy a dohodly se na tchto
zmnách a dopl cích:

lánek 1
1.

Mní text na stran 1, v lánku 1, odst. 1 smlouvy takto:
Dárce je vlastníkem tchto movitých vcí:
archeologických nález z let 1991 – 2008 v potu 10 152 položek uvedených
v píloze . 2 této smlouvy. Píloha . 2 je vyhotovena v podob CD nosie a je
signována podpisem dárce.

2.

Mní text na stran 7, v Píloze . 2 smlouvy takto:
Výet položek archeologických nález na CD nosii.
strana 1 / 4

lánek 2
1.

Dopl uje Pedmt daru na stran 1, v lánku 1, odst. 1 smlouvy takto:
Dárce je vlastníkem tchto movitých vcí:
archeologických nález z roku 2009 v potu 20 položek uvedených v píloze
Dodatku . 1 této smlouvy.

lánek 3
1. Tento dodatek odsouhlasilo Zastupitelstvo
. 00/00Z/2010 ze dne 23. 6. 2010.

Ústeckého

kraje

usnesením

2. Tento dodatek je proveden v 5 vyhotoveních s platností originálu, piemž strana
dárce obdrží 3 a strana obdarovaná 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a úinnosti dnem jeho podepsání obma smluvními
stranami.
4. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem mnné zstávají nedoteny.

V Ústí nad Labem dne ………………

V Kadani dne ……………..

Jana Va hová
hejtmanka Ústeckého kraje

PaedDr. Jií Kulhánek
starosta Msta Kadan

Pílohy
Výet položek archeologických nález za rok 2009

strana 2 / 4
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83)=YLGLWHOQęQtDWRPšYLGHR
83)=GURMHHOHNWULFNpHQHUJLHYLGHR
83)%XGLåVYęWORYLGHR
83)9OQ\NROHPQiVYLGHR
83)=tVNiYiQtVOXQHþQtHQHUJLHYLGHR
83=0DSDý5VSUUR]G
äLGOHãNROQt
83=ýHVNiUHSXEOLNDPDSD
83=$XVWUiOLHPDSD
83=86$'82PDSD
äiNRYVNiåLGOH
äiNRYVNiåLGOH
äiNRYVNiåLGOH
6RNO
6RNO
äLGOHNRåHQp
äLGOH/IRUPD
äLGOHNRåHQp
äLGOH02
äLGOH/IRUPD
äLGOH/IRUPD
äLGOH/IRUPD
83%L9LGHR9]QLNåLYRWD
83&K'ęOHQtVPęVtYFKHPODE
83&K&KHPLHQi]RUQęYLGHR NV 
837Y0tþYRO*$/$
83%L9LGHR9êYRMVOXQHþQtVRXVWDY\
837Y0tþYRO+,632
83%L9LGHRâHOP\SWiFLVDYFL
83&K&KHPLHQi]RUQę,,,YLGHR NV 
837Y0tþEDVNHW675,.(5
83%L9LGHR'DWHOSVWUXKQHWRSêŏL
83+Y9LGHR+XGHEQtQiVWURMH,
83&K&KHPLHQi]RUQę,,YLGHR NV 
837Y0tþIRWEDO2)),&,$/
83%L9LGHR3šYRGþORYęND
83+Y9LGHR+XGHEQtQiVWURMH,,
83&K5HDNFHSUYNšYLGHR NV 
837Y0tþIRWEDOKDOD
83%L9LGHR1LåãtPQRKREXQęþQtKP\]
83+Y9LGHR+XGHEQtQiVWURMH,,,
83%L9LGHR'YDVYęW\
83+Y9LGHR+XGHEQtQiVWURMH,9
837Y3XPSDYHONi0$121
83%L9LGHR3R]HPVNpUiMH,
83%L9LGHR3R]HPVNpUiMH,,
837YâYLKDGORP
837YâYLKDGORP
83%L9LGHR'URJRYiSUREOHPDWLND
83%L9LGHRýDVSURPęQ
٧

   *25',&VRIWZDUH  
,ý2*\PQD]LXP&HVND.DPHQLFH6WUDQD
/LF'02EGREtýDV'DWXP
9êSLVR]QDþHQêFKSŏHGPęWšHYLGRYDQêFK

(0$ 
,QYHQWþtVOR1i]HY6X$X3RŏL]FHQD

83%L3ODNiWSOD]LVWŏHGQt(YURS\
83%L3ODNiW2ERMåtYHOQtFLVWŏ(YURS\
83%L3ODNiW'LQRVDXŏL
832Y'URJRYi]iYLVORVWYLGHR
83%L3ODNiW3WDNRMHãWęŏL
832Y1DFHVWęYLGHR
6WUiQND

RSHUDWLYQtHYLGHQFHW[W
83%L3ODNiW6DYFL,
832Y&HVWDGR(YURS\YLGHR
83%L3ODNiW6DYFL,,,
832YŎHNQLGURJiPQHYLGHR
83%L9LGHRND]HWD3WiFL+P\]
832Y3URþ(8" ýW\ŏLVYRERG\ YLGHR
83%L9LGHRND]HWD.RQę2ERMåLYHOQtFL
832Y3URþ(8" ,QVWLWXFH YLGHR
83%L9LGHRND]HWD.RVWUD
832Y3URþ(8" ýHãL (YURSD YLGHR
83%L9LGHRND]HWD3VL.RþN\
832Y3URþ(8" %ęKQDGOWU YLGHR
83%L6UGFHDNUHYQtREęKYLGHRND]HWD
83%L0R]HNYLGHRND]HWD
83%L+RUPRQ\YLGHRND]HWD
83%L6WXSQLFHWYUGRVWL
83%L=HPęWŏHVHQtGHYDVWSRKYLGHR
83%L=i]UDN\VWYRŏHQt=HPęYLGHR
83%L=i]UDN\VWYRŏHQt/LGåLYRWYLGHR
83%L=iNODG\SRPRFLYLGHR NV 
83%L9XONiQ\GHYDVWVtO\YLGHR
83%L'ęOHQtEXQęNYLGHR
83%L/HVQtURVWOLQ\GLDSR]LWLY\
83%L3OHYHOHGLDSR]LWLY\
83%L&KUiQęQpURVWOLQ\GLDSR]LWLY\
83ýM%LEOLFNpSŏtEęK\,GLDSR]LWLY\
83ýM%LEOLFNpSŏtEęK\,,GLDSR]LWLY\
83%L.YęWHQVWYtKHUEiŏ
83%L3ORG\KHUEiŏ
832Y&KRYiQt,,YLGHRND]HWD
832Y'šVWRMQęPH]LOLGPLYLGHRND]HWD
83$MýHVNê.UXPORYYLGHRND]HWD
83$M3UDåVNêKUDGYLGHRND]HWD
83$M+RWOLQH(OHPHQWDU\
83$M3URMHFWHQJOLVK,,VDGDND]HW
83$M3URMHFWHQJOLVK,,,VDGDND]HW
83$M3URVSHFWV%HJLQQHUND]HWD
83$M3URMHFWHQJOLVK,VDGDND]HW
83$-1HZ+RWOLQH&DVV
83$-(XUROLQJXD(QJOLVK&'
83$-)RFXVRQ7H[W&' NV 
83$-7KH0DSRIWKH%ULWLVK,VOHV
83$-1HZSURMHFWND]HWD
832Y'URJ\DQHXURQ\YLGHR
83$-)UDQNHQVWHLQFDVVDXGLR
83$-7DOHVRIP\VWHU\FDVVDXGLR
83$-*XOOLYHU VWUDYHOVFDVVDXGLR
٧

   *25',&VRIWZDUH  
,ý2*\PQD]LXP&HVND.DPHQLFH6WUDQD
/LF'02EGREtýDV'DWXP
9êSLVR]QDþHQêFKSŏHGPęWšHYLGRYDQêFK

(0$ 
,QYHQWþtVOR1i]HY6X$X3RŏL]FHQD

83$-7UHDVXUHLVODQGFDVVDXGLR
83$-.LQJ VUDQVRPFDVVDXGLR
83$-2OLYHUWZLVWFDVV
83$-2SRUWXQLWLHVFDVV
83%L.RVWUDDVYDO\$2
83+9+9SURU&'
83%L7UiYLFt~VWURMt$2
83+9+9SURU&'
83%L6UGFH$2
6WUiQND

RSHUDWLYQtHYLGHQFHW[W
83+9+9SURU&'
83+9+9SURU&'
83%L2EęKRYêV\VWpP$2
83%L0RþRYp~VWURMt$2
83%L3RKODYQt~VWURMtPXåH$2
83%L3RKODYQt~VWURMtåHQ\$2
83%L2NR$2
83%L8FKR$2
83%L.šåH$2
83%L&16PR]HN$2
83%L1HUYRYiVRXVWDYD$2
83%L'êFKDFt~VWURMt$2
83$M7KHWHQVHV%ULWLVKLVOHVPDSD
831M'DV9HUEGXRPDSD
839Y0DOtŏVWYtURPiQVNpGLDSR]LWLY\
839Y0DOtŏVWYtJRWLFNpGLDSR]LWLY\
839Y0DOtŏVWYtUHQHVDQFHGLDSR]LWLY\
839Y0DOtŏVWYtEDURNRGLDSR]LWLY\
839Y0DOtŏVWYtVWROHWtGLDSR]LWLY\
839Y0DOtŏVWYtVWROHWtGLDSR]LWLY\
839Y0DOtŏVWYtVWROHWtGLDSR]LWLY\
83%L3UYRFLNRŏHQRYFL
83%L3UYRFLELþtNRYFL
83%L3UYRFLQiOHYQtFL
83%L/iþNRYFL
83%LýHUYLSORãWęQFL
83%L.URXåNRYFL
83%L0ęNNêãL
83%LýOHQRYFLSDYRXNRYFL
83%LýOHQRYFLNRUêãL
83%L+P\]
83%L5\E\
83%L2ERMåtYHOQtFL
83%L3OD]L
83%L3WiFL
83%L6DYFL
83&K5\FKORVWFKHPLFNêFKUHDNFtYLGHR
83%L9LGHR.UDVRYpMHY\
83&K6\QWHWLFNpSU\VN\ŏLFHYLGHR
83&K/DERUDWRUQtSRWŏHE\
83%L9êYRMRERMåLYHOQtNš
83%L9þHODPHGRQRVQi
83%L2ELORYLQ\
83%L0HFK\DOLãHMQtN\
٧

   *25',&VRIWZDUH  
,ý2*\PQD]LXP&HVND.DPHQLFH6WUDQD
/LF'02EGREtýDV'DWXP
9êSLVR]QDþHQêFKSŏHGPęWšHYLGRYDQêFK

(0$ 
,QYHQWþtVOR1i]HY6X$X3RŏL]FHQD

83%L.DSDUDGLQ\
832Y2þLKDGšGtOYLGHRND]HWD
832Y2þLKDGšGtOYLGHRND]HWD
832Y2þLKDGšGtOYLGHRND]HWD
83$M$XGLRVRXERUPDQXiOVDGDND]HW
831M$XGLRVRXERUPDQXiOVDGDND]HW
83%L0RWêOLGHQQt
83%L0RWêOLQRþQt
83%L%URXFL
83%L.RPSOHWQtVRXERUPęNNêãL
83%L&KURVWtN
83%L-HSLFH
6WUiQND

RSHUDWLYQtHYLGHQFHW[W
83%L/êNRåURXWVPUNRYê
83%L6DGDSUR6â
831M1ęPþLQD-âVDGDND]HW
831M1ęPþLQD-âVDGDND]HW
837Y%ęåHFNpO\åHFP
837Y%ęåHFNpO\åHFP
837Y%ęåHFNpO\åHFP
837Y%ęåHFNpO\åHFP
837Y0ęŏtFtSiVPR
83$M,QWHUPHGLDWH0DWWHUVDXGLR
83$M,QWHUPHGLDWH0DWWHUVDXGLR
83$M&ULVV&URVVVDGDND]HW
83$M&ULVV&URVV,QWHUPHGVDGDND]HW
83$M&ULVV&URVV,QWHUPHG833(5
837Y0tþYROHMEDOPLQL
837Y0tþYROHMEDOPLQL
837Y0tþPHGLFLiOQtNJ
837Y0tþPHGLFLiOQtNJ
837Y6ODORPRYpW\þH
837Y6ODORPRYpW\þH
837Y%ęåHFNpKROH6:,;
83$M+RWOLQHþ
83$M+RWOLQHþ
83$-233(/(035(,1868.'9'
83$-233,17833$5281'7+(:'9'
83$-(;$06',&71(:&'
831M6SUHFKHQ6LH'HXWVFKVDGDND]HW
831M6SUHFKHQ6LH'HXWVFKVDGDND]HW
831M6SUHFKHQ6LH'HXWVFKVDGDND]HW
83%L.YęWDNYęWHQVWYtIROLH
83%L9HJHWDWLYQtRUJiQ\IROLH
831M6SUHFKHQ6LH'HXWVFKVDGDND]HW
831M+HXWHKDEHQZLU'HXWVFKND]HWD
83$M+RWOLQHQHZVWDUWHUFDVVND]HW\
831M6SUHFKHQ6LH'HXWVFK&'DXGL
83%L3ODNiW6DYFL,,
83%L0LQHUiO\NDPHQ\
83&K6RXSUDYDSURHOHNWURFKHPLL
832YýHVNpPR]N\YLGHRND]HWD
837Y%ęåHFNpKROH
83%L+RUQLQ\
٧

   *25',&VRIWZDUH  
,ý2*\PQD]LXP&HVND.DPHQLFH6WUDQD
/LF'02EGREtýDV'DWXP
9êSLVR]QDþHQêFKSŏHGPęWšHYLGRYDQêFK

(0$ 
,QYHQWþtVOR1i]HY6X$X3RŏL]FHQD

83&K3HULRGLFNiVRXVWDYDSUYNš
831M'821ęPHFNRPDSD
837Y/DSDNDUDWH
837Y5XNDYLFHNDUDWH
837Y&KUiQLþH
837Y&KUiQLþH
83,YW)DNWDDþtVOD261&'
83,YW9HONiHQF\NORSHGLH(8
83,YW1iVWęQQêREUD]-DNSUDFXMHSRþtWDþ
83,YW06$FFHV&'
83,YWýHVNiPXOWLPHGLiOQtHQF\NORSHGLH
).DKDQOLKRYê
)0XOWLPHWU0
)9]WDK\PH]LI\]LNiOQtPLYHOLþLQDPL
)6tŗRYpWUDIR
6WUiQND

RSHUDWLYQtHYLGHQFHW[W
83,YW'ęMLQ\]HPt&'
83,YW(QF\NORSHGLH'LGHURW&'
=%X]RO\
=*OREXVJHRJUDILFNê
%L3ODNiW\ERWDQLNDSDU\E\U\E\
1M7KHPHQDXGLR
1M7KHPHQDXGLR
%L%RWDQLFNpREUD]\
1M6SUHFKHQ6LH'HXWVFKVDGDND]HW
,YW=,3&'
7Y6SDFtS\WHO
7Y6SDFtS\WHO
&HONHP
0QRåVWYt
٧

6WUiQND

položka

5901

5901

5901

5901

5901

5901

5901

§

3146

3146

3146

3146

3146

3146

3146

č.p

7

13

14

15

3

9

2

71012117

72743492

72744839

46789626

46790055

46789987

46787593

IČ

Chomutov

název školy

1z3

Základní škola a mateřská škola Třebenice,
příspěvková organizace

Město Třebenice pro:

Litoměřice

Základní škola Děčín I, Komenského
náměstí 622/3, příspěvková organizace

Statutární město Děčín pro:

Mateřská škola, Česká Kamenice,
Komenského 182, příspěvková organizace

Město Česká Kamenice pro:

Základní škola a Mateřská škola Březno,
okres Chomutov
Děčín

Obec Březno pro:

Základní škola a mateřská škola Radonice,
okres Chomutov

Obec Radonice pro:

Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů
1102, Kadaň

Město Kadaň pro:

Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní
519, okres Chomutov

Město Klášterec nad Ohří pro:

Školy a školská zařízení zřizované obcí

Učíme se spolupracovat - týmová
sborovna

27 000

27 000

28 000

Neverbální komunikace a řešení
konfliktních situací s třídním
kolektivem
celkem

28 000

15 000

15 000

20 000

20 000

22 000

celkem

Doteky světa

celkem

Já a Ty jsme MY

celkem

Bezpečná škola pro každého

22 000

28 000

Dlouhodobý program primární
prevence rizikového chování dětí
a mládeže
celkem

28 000

18 000

18 000

přidělená
dotace

52 000

43 000

88 000

příloha č. 25 k usnesení č. 35/15Z/2010

celkem

Cesta k bezpečí

celkem

název projektu

Specifická primární prevence v Ústeckém kraji v roce 2010

položka

5901

5901

5901

5901

5901

5901

5901

5901

5901

§

3146

3146

3146

3146

3146

3146

3146

3146

3146

č.p

4

1

6

2

1

4

2

15

28

65639626

62787209

70880077

46070664

63788136

47324287

46764747

61357430

46773428

IČ

2z3

Základní škola, Bílina, Lidická 31/18, okres
Teplice, příspěvková organizace

Město Bílina pro:

Základní škola Antonína Sochora Duchcov,
Teplická ul. 13, okres Teplice
Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov,
J. Pešaty 1313, okres Teplice

Město Duchcov pro:

Základní škola, Teplice, U Nových Lázní
1102
Základní škola Bílá cesta, Teplice,
Verdunská 2958

Statutární město Teplice pro:

Základní škola Litvínov - Hamr, Mládežnická
220, okres Most
Teplice

Město Litvínov pro:

Most

Základní škola a Mateřská škola Vroutek,
okres Louny - příspěvková organizace

Město Vroutek pro:

Základní škola Měcholupy, okres Louny

Obec Měcholupy pro:

Louny

Základní škola Litoměřice, Na Valech 53

Město Litoměřice pro:

název školy

Stop kouření !!

16 000

16 000

11 000

Plavba lodí kolem světa za 5 dní
aneb jsme na jedné lodi
celkem

25 000

Už známe svá práva

36 000

29 000

Problémy řeším hladce
celkem

11 000

40 000

26 000

"Zkusíme to bez kouření"

celkem

Hravě a zdravě

26 000

28 000

Podpora minimálního
preventivního programu ZŠ a MŠ
Vroutek
celkem

28 000

10 000

celkem

Inovace a efektivita specifické
primární prevence na ZŠ
Měcholupy

10 000

25 000

Otevřené partnerství (priorita SPP
na rok 2010 č. 5 a 7)
celkem

25 000

přidělená
dotace

92 000

26 000

38 000

příloha č. 25 k usnesení č. 35/15Z/2010

celkem

název projektu

Specifická primární prevence v Ústeckém kraji v roce 2010

položka

5901

5901

5901

5901

5901

§

3146

3146

3146

3146

3146

č.p

5

10

21

24

22

70944105

44553412

44555491

4455520

70698287

IČ

3z3

Základní škola Chabařovice, Masarykova
559, okres Ústí nad Labem, příspěvková
organizace

Město Chabařovice pro:

Základní škola Ústí nad Labem,
E.Krásnohorské 3084/8, příspěvková
organizace
Základní škola Ústí nad Labem, Školní
náměstí 100/5, příspěvková organizace

Základní škola Ústí nad Labem,
Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace

Statutární město Ústí nad Labem pro:

Základní škola a Mateřská škola Tisá,
příspěvková organizace

Obec Tisá pro:

Ústí nad Labem

název školy

celkem

Spokojená škola

430 000

16 000

16 000

15 000

Zlepšíme své chování
celkem

20 000

13 000

Studium k výkonu
specializovaných činností-metody
primární prevence
P-E-S-prevence, empatie, sport II

48 000

celkem

27 000

27 000

přidělená
dotace

91 000

příloha č. 25 k usnesení č. 35/15Z/2010

Vzdělání-polovina úspěchu

celkem

název projektu

Specifická primární prevence v Ústeckém kraji v roce 2010

příloha č. 26 k usnesení č. 36/15Z/2010

Úpravy rozpočtů přímých nákladů na rok 2010 - příspěvkové organizace zřizované obcí - UZ 33 353

Název školy, zařízení (členění dle paragrafů)

CELKOVÝ OBJEM
1201
1204
1205
1209
1211
1212
1213
1231
1234
1237
1239
1243
1244
1246
1247
1248
1252
1257
1258
1261
1262
1263
1264
1265
1271
1273
1276
1278
1281
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
2202
2203
2204
2205
2206
2223
2232
2234
2237
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2258
2259
2261
2262
2263
2275
2277
3202
3207
3208
3219
3223

§ 3111 - celkem
Mateřská škola Arnoltice
Mateřská škola Česká Kamenice, Palackého 141
Mateřská škola Česká Kamenice, Komenského 182
Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1
Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12
Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11
Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372
Mateřská škola Dobrná
Mateřská škola Horní Habartice 6
Mateřská škola Janov
Mateřská škola Jílové
Mateřská škola Malá Veleň - Jedlka čp.46
Mateřská škola Malšovice
Mateřská škola Těchlovice
Mateřská škola Valkeřice
Mateřská škola Velká Bukovina
MŠ Jiříkov
MŠ Lobendava
MŠ Mikulášovice
MŠ Rumburk, V Podhájí
MŠ Rumburk, Komenského
MŠ Rumburk, Sukova
MŠ Rumburk, Krásnolipská
MŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře
MŠ Šluknov
MŠ Velký Šenov
Mateřská škola Dolní Podluží
Mateřská škola Horní Podluží
Mateřská škola Jiřetín pod Jedlovou
Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024
Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471
Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812
Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757
Mateřská škola Varnsdorf, T.G.Masaryka 2180
Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428
Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617
Mateřská škola Černovice 97
Mateřská škola Droužkovice, ul. Rudé Armády 22
Mateřská škola Hora Svatého Šebestiána
Mateřská škola Hrušovany 15
Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335
Mateřská škola Jirkov, Smetanovy Sady 1558
Mateřská škola Zelená-Málkov
Mateřská škola Nezabylice
Mateřská škola Údlice, Droužkovická 306

Poslední
upravený
rozpočet

Rozp. změna

Rozpočet po
změně

3 815 518

17 972

3 833 490

783 319
1 242
3 066
2 354
7 136
9 805
7 421
8 995
1 097
972
1 146
5 619
916
1 343
960
876
1 079
4 021
1 155
2 462
2 871
2 881
2 471
2 299
1 943
6 800
2 308
1 126
1 328
1 162
4 214
2 064
3 770
2 892
2 063
2 030
1 989
1 090
1 631
887
1 162
51 419
29 779
1 114
1 241
2 047

Mateřská škola Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581

3 367
3 807
3 150
4 049
3 465
5 349
5 087
3 810
3 868
5 095
3 095
1 206
0
928
1 137
34 411
1 273
1 121

Mateřská škola Kadaň, Kpt. Jaroše 1554
Mateřská škola Kadaň, Žitná 615
Mateřská škola Kadaň, Klášterecká 1557
Mateřská škola Kadaň, Husova 1337
Mateřská škola Kadaň, Na podlesí 1481
Mateřská škola Klášterec n. Ohří, Lípová 570
Mateřská škola Klášterec n. Ohří, Souběžná 205
Mateřská škola Klášterec n. Ohří, Dlouhá 540
Mateřská škola Klášterec n. Ohří, Školní 518
Mateřská škola Klášterec n. Ohří, Lesní 545
Mateřská škola Račetice 44
Mateřská škola Pohádka Vejprty, Přísečnická 1292
MŠ Brňany
MŠ Libochovany
MŠ Litoměřice, Masarykova 30
MŠ Lovečkovice
MŠ Sukorady se školní jídelnou
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2 247
0
0
0
0
0
0
263
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
473
0
94
0
0
0
0
109
0
0
0
0
55
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
0
0

785 566
1 242
3 066
2 354
7 136
9 805
7 421
9 258
1 098
972
1 146
5 619
916
1 343
960
876
1 079
4 021
1 155
2 462
3 344
2 881
2 565
2 299
1 943
6 800
2 308
1 235
1 328
1 162
4 214
2 064
3 825
2 901
2 063
2 030
1 989
1 090
1 631
887
1 162
51 419
29 779
1 150
1 241
2 047

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
1
0

3 367
3 807
3 150
4 049
3 465
5 349
5 087
3 810
3 868
5 095
3 095
1 206
0
938
1 137
34 411
1 274
1 121

příloha č. 26 k usnesení č. 36/15Z/2010

Poslední
upravený
rozpočet

Název školy, zařízení (členění dle paragrafů)
3224
3232
3235
3237
3239
3241
3246
3249
3251
3252
3253
3262
3264
3269
3271
3272
3273
3274
3276
3279
3281
3288
3289
3291
3292
3293
3299
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
4204
4206
4208
4212
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4221
4222
4231
4233
4235
4239
4242
4243
4245
4248
4251
4254
4255
4265
4269
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
5201

MŠ Štětí
MŠ Čtyřlístek Terezín
MŠ Travčice
MŠ Pastelka Úštěk
MŠ Velké Žernoseky
MŠ Vrutice
MŠ Libochovice, Revoluční 796
MŠ Poplze
MŠ Lovosice, Resslova
MŠ Lovosice, Sady pionýrů
MŠ Lovosice, Terezínská
MŠ Brouček Prackovice nad Labem
MŠ Radovesice
MŠ Chotěšov
MŠ Chotiměř
MŠ Křesín
MŠ se školní jídelnou Vchynice
MŠ se školní jídelnou Malé Žernoseky
MŠ Budyně nad Ohří
MŠ Doksany
MŠ Horní Beřkovice
Masarykova MŠ Roudnice n.L., Dobrovského
MŠ Pohádka Roudnice n.L., Josefa Hory
MŠ Pastelka Roudnice n.L., Libušina
MŠ Sluníčko Roudnice n.L., Školní
MŠ Písnička-U Mevy Roudnice n.L., Řipská
MŠ Straškov-Vodochody
MŠ se školní jídelnou Dušníky
MŠ se školní jídelnou Libkovice pod Řípem
MŠ Martiněves
MŠ Rohatce
MŠ Vědomice
MŠ Vrbice u Roudnice n.L.
MŠ Vražkov
MŠ Račiněves
MŠ Dobroměřice
MŠ Hřivice
MŠ Chlumčany
MŠ Lenešice
MŠ Libčeves
MŠ Louny, Čs. armády
MŠ Louny, Dykova
MŠ Louny, Fügnerova
MŠ Louny, Kpt. Nálepky
MŠ Louny, Přemyslovců
MŠ Louny, Šafaříkova
MŠ Louny, V Domcích
MŠ Panenský Týnec
MŠ Peruc
MŠ Postoloprty
MŠ Ročov
MŠ Slavětín
MŠ Vrbno nad Lesy
MŠ Blšany
MŠ Kryry
MŠ Lubenec
MŠ Podbořany, Bratří Čapků
MŠ Podbořany, Hlubanská
MŠ Měcholupy
MŠ Tuchořice
MŠ Žatec, Bratří Čapků
MŠ Žatec, Fügnerova 2051
MŠ Žatec, Fügnerova 260
MŠ Žatec, Otakara Březiny
MŠ Žatec, Podměstí
MŠ Žatec, Studentská
MŠ Žatec, U jezu
MŠ Most, Hutnická 2938

11 765
4 091
1 001
3 468
1 338
794
3 183
1 536
4 040
4 382
3 691
1 197
1 358
822
838
952
1 011
1 470
2 223
991
2 779
1 736
4 331
3 698
6 590
4 328
1 566
963
1 195
933
1 336
1 217
1 141
1 202
1 330
2 037
1 289
1 196
1 908
1 148
2 492
2 351
2 859
3 094
4 278
3 984
3 403
1 627
1 965
4 223
1 167
994
1 265
1 312
2 592
1 906
3 233
4 201
2 246
1 311
6 294
1 882
1 932
3 748
4 121
1 739
3 285
4 748

Stránka 2 z 8

Rozp. změna
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
26
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
22
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
0
0
0
30

Rozpočet po
změně
11 765
4 091
1 001
3 468
1 338
794
3 183
1 536
4 040
4 382
3 691
1 212
1 358
822
838
952
1 011
1 470
2 249
991
2 779
1 736
4 331
3 698
6 590
4 328
1 566
969
1 195
955
1 337
1 217
1 141
1 202
1 330
2 037
1 289
1 196
1 908
1 148
2 492
2 351
2 859
3 094
4 278
3 984
3 403
1 627
1 965
4 223
1 203
994
1 265
1 312
2 592
1 906
3 233
4 201
2 246
1 311
6 294
1 882
1 932
3 784
4 121
1 739
3 285
4 778

příloha č. 26 k usnesení č. 36/15Z/2010

Poslední
upravený
rozpočet

Název školy, zařízení (členění dle paragrafů)
5202
5203
5204
5224
5226
5227
5238
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
6211
6212
6213
6214
6215
6228
6231
6232
6233
6234
6235
6239
6241
6242
6243
6246
6247
6249
6251
6253
6254
6256
6257
6258
6265
6266
6267
6269
6271
6274
6276
6277
6281
6282
6283
6291
6293
6294
6295
7201
7202
7203
7204
7205
7206
7207
7208
7209
7211
7212
7213
7214

MŠ Most, Antonína Sochora 2937
MŠ Most, Růžová 1427
MŠ Most, Lidická 44
MŠ Obrnice
MŠ Lužice, 97
MŠ Litvínov, Gorkého 1614
MŠ Meziboří
MŠ Teplice, K. Čapka
MŠ Teplice, Hlávkova
MŠ Teplice, Jaselská
MŠ Teplice, Jugoslávská
MŠ Teplice, Moskevské nám.
MŠ Teplice, J. V. Sládka
MŠ Na Kopečku Teplice, Bohosudovská
MŠ Pramínek Teplice, Josefa Suka
MŠ Teplice, Fr. Šrámka
MŠ Čtyřlístek Teplice, Zelená
MŠ Teplice, Josefa Ressla
MŠ Kaštánek Teplice, Na Stínadlech
MŠ Teplice, Na spojce
MŠ Krteček Teplice, Okrajová
MŠ Bystřany
MŠ Bžany, Hradiště
MŠ U Křemílka Dubí, Rokosovského
MŠ Dubánek Dubí, Křižíkova
MŠ Cibuláček Dubí, Tovární
MŠ Dubí 3 - Mstišov, Školní
MŠ Duchcov, Tyršova
MŠ Duchcov, Husova
MŠ Duchcov, Osecká
MŠ Duchcov, Velká okružní
MŠ Háj u Duchcova
MŠ Hrob, Verneřice
MŠ Jeníkov
MŠ Kostomlaty pod Milešovkou
MŠ Motýlek Košťany-Střelná
MŠ Košťany, Husova
MŠ Zvoneček Krupka, Lípová
MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova
MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů
MŠ Lahošť
MŠ Modlanská rolnička Modlany
MŠ Čtyřlístek Novosedlice
MŠ Osek, Hornická
MŠ Osek, Hrdlovská
MŠ Pastelka Proboštov
MŠ Rtyně nad Bílinou
MŠ Újezdeček
MŠ Bílina, Čapkova
MŠ Bílina, Síbova
MŠ Bílina, M.Švabinského
MŠ Hostomice
MŠ Hrobčice
MŠ Ledvice
MŠ Ohníč
Internátní MŠ Ústí n.L., Čajkovského
MŠ U plavecké haly Ústí n.L., Na Spálence
MŠ Ústí n.L., Marxova
MŠ Ústí n.L., Škroupova
MŠ Pohádka Ústí n.L., Bezručova
MŠ Ústí n.L., E.Destinové
MŠ Střekov Ústí n.L., Sukova
MŠ Centrum Ústí n.L., V. Hradební
MŠ Sluníčko Ústí n.L., J.Jabůrkové
MŠ Zvoneček Ústí n.L., Školní
MŠ Skřivánek Ústí n.L., Stříbrnické Nivy
MŠ Ústí n.L., Karla IV.
MŠ Ústí n.L., Větrná

5 863
5 621
52 087
2 638
1 277
5 784
5 167
1 989
4 214
2 957
4 181
2 064
3 220
2 273
4 177
6 472
3 788
3 904
2 604
3 764
1 728
2 122
1 040
2 124
2 405
3 864
1 203
1 996
1 875
2 159
3 859
1 900
2 670
1 292
1 692
1 206
2 084
3 020
5 484
2 869
1 262
1 356
2 532
1 958
4 197
4 375
1 150
1 249
6 477
6 889
4 894
2 606
1 285
1 021
1 223
2 616
4 103
1 439
1 219
2 274
2 195
3 895
3 035
3 068
4 082
4 315
2 128
6 314
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Rozp. změna
0
351
0
0
0
0
0
48
0
0
0
0
0
0
0
107
16
37
145
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
0
25
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
0
0
0
0
0

Rozpočet po
změně
5 863
5 972
52 087
2 638
1 277
5 784
5 167
2 037
4 214
2 957
4 181
2 064
3 220
2 273
4 177
6 579
3 804
3 941
2 749
3 764
1 728
2 122
1 040
2 124
2 405
3 864
1 203
1 996
1 875
2 159
3 859
1 900
2 670
1 292
1 692
1 206
2 084
3 092
5 484
2 894
1 262
1 356
2 540
1 958
4 197
4 375
1 150
1 249
6 477
6 889
4 894
2 606
1 285
1 021
1 223
2 616
4 103
1 439
1 219
2 274
2 195
3 895
3 068
3 068
4 082
4 315
2 128
6 314

příloha č. 26 k usnesení č. 36/15Z/2010

Poslední
upravený
rozpočet

Název školy, zařízení (členění dle paragrafů)
7215
7216
7217
7218
7219
7221
7222
7223
7224
7225
7226
7227
7228
7229
7252
7253
7258
7259
7262
7264
7267
7269
7271
7274
7276
7278
7281
4228
4284

MŠ Stříbrníky Ústí n.L., Stříbrnická
MŠ Kameňáček Ústí n.L., Kamenná
MŠ Ústí n.L., Vinařská
MŠ Ústí n.L., Vojanova
MŠ Pomněnka Ústí n.L., Přemyslovců
MŠ Ústí n.L., 5.května
MŠ Motýlek Ústí n.L., Keplerova
MŠ Kytička Ústí n.L., Pod vodojemem
MŠ Neštěmice Ústí n.L., Mlýnská
MŠ Písnička Ústí n.L., Studentská
MŠ Vyhlídka Ústí n.L., Rozcestí
MŠ Pastelka Ústí n.L., Horní
MŠ Skalnička Ústí n.L., Peškova
MŠ Dobětice Ústí n.L., Rabasova
MŠ Dolní Zálezly, Rudé armády
MŠ Chabařovice, Husovo náměstí
MŠ Pod Horkou Chlumec, Muchova
MŠ Pohádka Chlumec, Zalužanská
MŠ Chuderov
MŠ Hvězdička Malé Březno
MŠ Dráček Povrly - Neštědice
MŠ Dubice
MŠ Řehlovice
MŠ Trmice, Lovecká
MŠ Velké Březno,Alej sportovců
MŠ Domeček Velké Chvojno
MŠ Telnice
§ 3112 - celkem
MŠ speciální,Louny
MŠ speciální,Žatec
§ 3113 - celkem

1202
1206
1214
1215
1216
1217

Základní
Základní
Základní
Základní
Základní
Základní

1218
1219
1221
1222
1223
1224
1225
1241
1245
1249
1251
1253
1255
1259
1266
1267
1272
1274
1277
1279
1291
1292
1293
2201
2207
2208
2209
2211
2212
2213

škola
škola
škola
škola
škola
škola

5 163
3 847
2 295
4 179
4 225
2 249
4 086
4 179
3 457
4 080
3 888
3 022
3 118
8 075
1 085
2 401
1 912
3 401
1 443
1 167
1 171
1 212
1 508
2 387
2 863
1 104
1 219
8 581
4 633
3 948
2 544 465

a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí
T.G.Masaryka Česká Kamenice
Děčín I, Komenského nám. 622/3
Děčín II, Kamenická 1145
Dr.Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5
a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25

Rozp. změna
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
121
0
46
0
32
0
32
9 719

Rozpočet po
změně
5 163
3 847
2 295
4 179
4 225
2 249
4 086
4 179
3 457
4 080
3 888
3 022
3 118
8 075
1 085
2 401
1 912
3 401
1 443
1 167
1 171
1 227
1 508
2 508
2 863
1 150
1 219
8 613
4 633
3 980
2 554 184

18 921
15 319
15 345
15 373
15 595
15 095

0
55
421
0
0
0

18 921
15 374
15 766
15 373
15 595
15 095

Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám.688/11

19 854

58

19 912

Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2
Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5
Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12
Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330
Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152
Základní škola a Mateřská škola Jílové
Základní škola a Mateřská škola Markvartice
Základní škola a Mateřská škola Verneřice
ZŠ a MŠ Dolní Poustevna
ZŠ Jiříkov
ZŠ a MŠ Krásná Lípa
ZŠ Mikulášovice
ZŠ Rumburk, Tyršova
ZŠ Rumburk, U Nemocnice
ZŠ J. Vohradského Šluknov
ZŠ Velký Šenov
Základní škola Dolní Podluží

13 670
25 670
14 564
21 904
10 834
17 305
14 837
8 059
8 226
9 856
11 032
15 875
7 380
14 801
14 751
14 893
10 868
8 547
10 155
10 571
13 493
11 687
7 898
20 094
19 231
14 327
17 074
17 448
19 600

0
0
351
0
0
206
67
0
0
0
62
0
0
0
0
49
0
0
0
0
0
0
0
136
169
0
0
0
36

13 670
25 670
14 915
21 904
10 834
17 511
14 904
8 059
8 226
9 856
11 094
15 875
7 380
14 801
14 751
14 942
10 868
8 547
10 155
10 571
13 493
11 687
7 898
20 230
19 400
14 327
17 074
17 448
19 636

Základní
Základní
Základní
Základní
Základní
Základní
Základní
Základní
Základní
Základní
Základní

škola
škola
škola
škola
škola
škola
škola
škola
škola
škola
škola

a Mateřská škola Tadeáše Haenkeho Chřibská
Varnsdorf, Seifertova 1650
Varnsdorf, Edisonova 2821
Varnsdorf, nám. E.Beneše 469
a Mateřská škola Březno
Chomutov, Zahradní 5265
Chomutov, Na Příkopech 895
Chomutov, Kadaňská 2334
Chomutov, Písečná 5144
Chomutov, Hornická 4387
Chomutov, Školní 1480
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Poslední
upravený
rozpočet

Název školy, zařízení (členění dle paragrafů)
2215
2216
2224
2225
2226
2227
2236
2238
2249
2251
2252
2253
2264
2265
2266
2271
2274
2276
2278
2282
3203
3204
3206
3209
3211
3212
3213
3214
3215
3221
3222
3225
3226
3227
3233
3238
3242
3243
3244
3247
3254
3255
3266
3267
3268
3277
3282
3286
3294
3295
3296
3301
4203
4213
4223
4224
4225
4226
4227
4232
4234
4236
4244
4247
4249
4252
4256
4257

Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539
Základní škola Chomutov, Březenecká 4679
Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563
Základní škola Jirkov, Studentská 1427
Základní škola Jirkov, Nerudova 1151
Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675
Základní škola a Mateřská škola Strupčice
Základní škola Údlice, Stará čtvrť 363
Základní škola Kadaň, Školní 1479
Základní škola Kadaň, Pionýrů 1102
Základní škola Kadaň, Chomutovská 1683
Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480
Základní škola Klášterec n. Ohří, Krátká 676
Základní škola Klášterec n. Ohří, Školní 519
Základní škola Klášterec n. Ohří, Petlérská 447
Základní škola sgt. J.C.Kluttze a Mateřská škola Kovářská
Základní škola a Mateřská škola Perštejn, Hlavní 57
Základní škola a Mateřská škola Radonice 165
Základní škola Vejprty
Základní škola a Mateřská škola Vilémov
ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
ZŠ a MŠ Hoštka
ZŠ a MŠ Liběšice
ZŠ Litoměřice, Na Valech 53
ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2
Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5
ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4
ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32
ZŠ Litoměřice, Ladova 5
ZŠ a MŠ Ploskovice
ZŠ a MŠ Polepy
ZŠ T.G.Masaryka Štětí, 9. května 444
ZŠ Štětí, Školní 559
ZŠ Štětí, Ostrovní 300
ZŠ Terezín
ZŠ Úštěk
Masarykova ZŠ a MŠ Žalhostice
ZŠ a MŠ Žitenice
ZŠ a MŠ Čížkovice
ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Libochovice
ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355
ZŠ Antonína Baráka, Lovosice, Sady pionýrů 361/4
ZŠ a MŠ Třebenice
ZŠ a MŠ Třebívlice
ZŠ a MŠ Velemín
ZŠ Budyně nad Ohří
ZŠ Horní Beřkovice
ZŠ a MŠ Mšené-lázně
ZŠ Roudnice n.L., K.Jeřábka
ZŠ Roudnice n.L., Jungmannova
ZŠ Roudnice n.L., Školní
ZŠ Straškov-Vodochody
ZŠ a MŠ Černčice
ZŠ Lenešice
ZŠ Louny, 28. října
ZŠ J.A. Komenského Louny, Pražská
ZŠ Louny, Prokopa Holého
ZŠ Louny, Přemyslovců
ZŠ Louny, Školní
ZŠ Panenský Týnec
ZŠ Peruc
ZŠ Postoloprty
ZŠ a MŠ Blatno
ZŠ a MŠ Krásný Dvůr
ZŠ Kryry
Masarykova ZŠ Lubenec
ZŠ Podbořany, Husova 276
ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445
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25 863
21 320
14 648
15 412
12 137
25 534
7 819
7 452
12 974
14 121
13 784
12 210
19 283
13 608
13 267
6 243
7 887
10 120
10 919
7 310
9 855
10 134
8 371
11 034
15 251
13 496
14 416
12 408
12 517
7 694
9 932
8 427
12 368
11 640
13 065
8 862
6 998
1 640
6 616
17 889
15 281
11 174
11 919
7 891
7 806
7 214
7 807
10 464
17 899
24 651
13 996
10 762
12 563
7 478
12 111
17 797
21 870
15 333
13 897
4 415
6 525
19 517
747
7 230
10 960
8 715
14 608
11 310

Rozp. změna
0
0
55
0
102
0
0
0
154
109
0
72
37
73
27
0
0
0
0
0
0
42
0
0
0
0
0
48
36
313
0
0
0
0
407
0
0
0
0
0
97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
177
65
0
0
55
0
0
0
143
0
0
177
0
0
0
58
0
0

Rozpočet po
změně
25 863
21 320
14 703
15 412
12 239
25 534
7 819
7 452
13 128
14 230
13 784
12 282
19 320
13 681
13 294
6 243
7 887
10 120
10 919
7 310
9 855
10 176
8 371
11 034
15 251
13 496
14 416
12 456
12 553
8 007
9 932
8 427
12 368
11 640
13 472
8 862
6 998
1 640
6 616
17 889
15 378
11 174
11 919
7 891
7 806
7 214
7 807
10 464
17 899
24 651
14 173
10 827
12 563
7 478
12 166
17 797
21 870
15 333
14 040
4 415
6 525
19 694
747
7 230
10 960
8 773
14 608
11 310

příloha č. 26 k usnesení č. 36/15Z/2010

Poslední
upravený
rozpočet

Název školy, zařízení (členění dle paragrafů)
4261
4264
4266
4279
4281
4282
4283
5205
5206
5207
5208
5209
5211
5212
5213
5214
5215
5216
5218
5222
5223
5225
5228
5229
5231
5232
5233
5239
5241
5242
5243
6216
6217
6218
6219
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6229
6236
6237
6244
6245
6248
6252
6255
6259
6261
6262
6268
6272
6275
6279
6284
6285
6286
6292
7231
7232
7233
7234
7235
7236
7237
7238

ZŠ Vroutek
ZŠ Lipenec
ZŠ Měcholupy
ZŠ Žatec, Jižní
ZŠ Žatec, Komenského alej
ZŠ Žatec, Petra Bezruče
ZŠ Žatec, nám. 28. října
ZŠ Most, Svážná 2342
ZŠ Most, U stadionu 1028
ZŠ Most, Václava Talicha 1855
ZŠ Most, Zlatnická
ZŠ Most, Jakuba Arbesa 2454
ZŠ Most, Vítězslava Nezvala 2614
ZŠ Most, Zdeňka Štěpánka 2912
ZŠ Most, Obránců míru 2944
ZŠ Most, Rozmarýnová 1692
ZŠ Most, J.A.Komenského 474
ZŠ Most, Albrechtická 414
ZŠ Most, Okružní 1235
Základní škola a MŠ Braňany
Základní škola a MŠ Bečov
Základní škola Obrnice
ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059
ZŠ s rozš.výuk.jazyků a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1589
ZŠ spec.Litvínov, Šafaříkova 991
ZŠ a MŠ Litv.-Janov, Přátelství 160
ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická 220
ZŠ Meziboří, J.A.Komenského 340
ZŠ a MŠ Lom
ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, nám. Pionýrů 1
ZŠ a MŠ Horní Jiřetín
ZŠ Teplice 2, Edisonova
ZŠ s rozš.výukou TV Teplice, Na Stínadlech
ZŠ s rozš.výukou TV Teplice, M. Švabinského
ZŠ Teplice, U Nových lázní
ZŠ s rozš. výukou VV Teplice, Koperníkova
ZŠ s rozš.výukou HV Teplice, Maršovská
ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská
ZŠ s rozš.vyuč.CJ Teplice, Metelkovo nám.
ZŠ s rozš.vyuč.mat.a přír.př. Teplice, Buzulucká
ZŠ s rozš.vyuč.inf.a výp.techn.Teplice, Plynárenská
ZŠ Bystřany
ZŠ Dubí 1, Školní nám.
ZŠ Dubí 2, Tovární
ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty
ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická
ZŠ Hrob
ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou
ZŠ Košťany
Zša MŠ Krupka, Teplická
Masarykova ZŠ a MŠ Krupka
ZŠ Krupka, Karla Čapka
ZŠ Novosedlice
ZŠ Osek
ZŠ Proboštov
ZŠ a MŠ Žalany
ZŠ Bílina, Aléská
ZŠ Bílina, Za Chlumem
ZŠ Bílina, Lidická
ZŠ Hostomice
ZŠ Ústí n.L.., Palachova
ZŠ Ústí n.L., E. Krásnohorské
ZŠ Ústí n.L., Školní náměstí
ZŠ a ZUŠ Ústí n.L., Husova
ZŠ Ústí n.L., Karla IV.
ZŠ a MŠ Ústí n.L., SNP
ZŠ Ústí n.L., Vojnovičova
Fakultní ZŠ Ústí n.L., České mládeže
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8 795
5 676
5 903
19 131
22 757
12 899
8 522
9 561
19 597
16 950
14 599
20 304
14 365
21 018
17 106
22 808
18 431
12 692
15 981
7 432
9 256
10 245
30 758
25 120
10 812
30 702
11 868
11 132
12 435
5 904
9 758
20 016
8 445
8 619
15 127
12 711
19 362
18 151
22 039
24 377
14 220
6 679
9 153
8 390
13 082
9 569
7 187
4 759
8 580
15 980
19 376
18 006
8 082
13 112
7 200
9 569
18 795
17 274
11 823
9 727
13 531
22 192
8 280
13 417
10 661
23 685
18 773
16 218

Rozp. změna
1
0
0
0
58
180
0
0
58
416
175
0
64
88
153
40
0
499
412
0
188
62
89
0
596
173
0
0
33
0
0
312
0
0
0
0
73
141
0
0
43
0
54
52
0
0
0
55
0
0
274
48
52
0
0
0
131
0
0
0
0
170
275
0
0
0
0
1

Rozpočet po
změně
8 796
5 676
5 903
19 131
22 815
13 079
8 522
9 561
19 655
17 366
14 774
20 304
14 429
21 106
17 259
22 848
18 431
13 191
16 393
7 432
9 444
10 307
30 847
25 120
11 408
30 875
11 868
11 132
12 468
5 904
9 758
20 328
8 445
8 619
15 127
12 711
19 435
18 292
22 039
24 377
14 263
6 679
9 207
8 442
13 082
9 569
7 187
4 814
8 580
15 980
19 650
18 054
8 134
13 112
7 200
9 569
18 926
17 274
11 823
9 727
13 531
22 362
8 555
13 417
10 661
23 685
18 773
16 219

příloha č. 26 k usnesení č. 36/15Z/2010

Poslední
upravený
rozpočet

Název školy, zařízení (členění dle paragrafů)
7239
7241
7242
7243
7244
7245
7246
7247
7248
7249
7254
7261
7263
7268
7273
7275
7277

ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ

Ústí n.L., Mírová
Ústí n.L., Stříbrnická
a MŠ Ústí n.L., Nová
Ústí n.L., Vinařská
Ústí n.L., Anežky České
Ústí n.L., Neštěmická
Ústí n.L., Pod Vodojemem
Ústí n.L., Hlavní
Ústí n.L., Rabasova
Ústí n.L., Hluboká
Chabařovice,Masarykova
Muchova, Chlumec
a MŠ Libouchec
a MŠ Povrly
a MŠ Tisá
Trmice, Tyršova
Velké Březno

2254
2267
2279
4258
4285
7255

§ 3114 - celkem
ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu 4728
ZŠ speciální a MŠ Chomutov, Palachova 4881
Základní škola praktická Jirkov, Mostecká 309
Základní škola a Mateřská škola při nem. Kadaň, Chomutovská
1289
Základní škola praktická Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269
Základní škola a Praktická škola Vejprty
ZŠ praktická,Podbořany
ZŠ praktická,Žatec
Základní škola praktická, Chabařovice

1229
1232
1233
1236
1238
1242
1256
1268
1269
1275
1282
1294
1295
1298
2235
2241
2242
2273
3201
3205
3234
3245
3256
3261
3263
3265
3275
3283
3284
3285
3287
4202
4205
4209
4211
4241
4253
4262
4263

§ 3117 - celkem
Základní škola a Mateřská škola Dobkovice
Základní škola a Mateřská škola Dolní Habartice
Základní škola a Mateřská škola Heřmanov
Základní škola a Mateřská škola Huntířov
Základní škola a Mateřská škola Jetřichovice
Základní škola a Mateřská škola Ludvíkovice
ZŠ a MŠ Lipová
ZŠ Rumburk, V. Kováře
ZŠ a MŠ Staré Křečany
ZŠ a MŠ Vilémov
Základní škola a Mateřská škola Rybniště
Základní škola Varnsdorf, Bratislavská 994
Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700
Základní škola Malšovice
Základní škola a MŠ Spořice, Nám. Gen. Svobody 78
Základní škola a MŠ Vysoká Pec, Julia Fučíka 40
Základní škola a mateřská škola Chbany
Základní škola a Mateřská škola Mašťov
ZŠ a MŠ Bohušovice nad Ohří
ZŠ a MŠ Křešice
ZŠ a MŠ České Kopisty
ZŠ a MŠ Klapý
ZŠ Lovosice, Všehrdova 1
ZŠ a MŠ Podsedice
ZŠ Prackovice nad Labem
ZŠ a MŠ Sulejovice
ZŠ a MŠ Bechlín
ZŠ a MŠ T.G.Masaryka Krabčice
ZŠ Libotenice
ZŠ a MŠ Chodouny
ZŠ a MŠ Mnetěš
ZŠ a MŠ Cítoliby
ZŠ a MŠ Domoušice
ZŠ a MŠ Zeměchy
ZŠ a MŠ Koštice nad Ohří
ZŠ Ročov
ZŠ a MŠ Černčice,Petrohrad
ZŠ a MŠ Bitozeves
ZŠ a MŠ Liběšice

2218
2222
2228
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22 434
21 513
13 579
11 785
21 843
11 315
15 267
15 649
15 172
18 722
9 614
12 361
10 072
10 232
6 989
10 782
11 836
95 617
27 599
8 692
6 729
10 033
8 726
6 219
5 968
16 902
4 749
161 058
3 389
2 311
1 882
3 652
862
4 887
2 633
3 859
4 183
3 439
3 100
4 088
5 787
2 057
4 422
2 170
3 063
3 085
9 301
4 612
1 639
2 452
9 162
2 479
334
3 061
4 622
3 311
2 233
1 827
2 095
4 499
2 100
3 168
1 641
1 953
2 521
3 915
2 913

Rozp. změna
0
616
0
0
53
0
0
113
0
0
0
0
0
0
0
114
0
431
129
0
0
0
70
232
0
0
0
364
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
73
36
0
1
0
0
0
0
0
0
36
0
0
0
0
0
0
0
0
57
0
0
0
0
0
0
1

Rozpočet po
změně
22 434
22 129
13 579
11 785
21 896
11 315
15 267
15 762
15 172
18 722
9 614
12 361
10 072
10 232
6 989
10 896
11 836
96 048
27 728
8 692
6 729
10 033
8 796
6 451
5 968
16 902
4 749
161 422
3 389
2 311
1 882
3 652
862
4 887
2 634
3 859
4 183
3 439
3 100
4 088
5 860
2 093
4 422
2 171
3 063
3 085
9 301
4 612
1 639
2 452
9 198
2 479
334
3 061
4 622
3 311
2 233
1 827
2 095
4 556
2 100
3 168
1 641
1 953
2 521
3 915
2 914

příloha č. 26 k usnesení č. 36/15Z/2010

Poslední
upravený
rozpočet

Název školy, zařízení (členění dle paragrafů)
4267
4268
4271
5244
6278
7251
7265
7266
7272
7279
3248
5237
1203
1227
1228
1254
1296
1297
3217
3229
3258
3278
6238
6287
7257
1207
2219
2229
2255
2268
2281
3218
3231
3259
3298
4229
4237
4259
4286
5219
5221
5234
6264
6289
7256

ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ

a MŠ Nové Sedlo
a MŠ Staňkovice
Tuchořice
a MŠ Louka u Litvínova
a MŠ Zabrušany
a MŠ Ústí n.L. - Brná, Jitřní
a MŠ Malečov
a MŠ Petrovice
Řehlovice
Velké Chvojno

§ 3122 - celkem
SOŠ Libochovice, nám. 5.května 10
SOŠ OOŽP-Schola Humanitas, Litvínov, Ukraj.
§ 3141 - celkem
Školní jídelna Benešov nad Ploučnicí, Opletalova 673
Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13
Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3
ŠJ Jiříkov
Školní jídelna Varnsdorf, nám. E.Beneše 2926
Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova 2821
Centrální ŠJ Litoměřice
Centrální ŠJ Štětí
Centrální ŠJ Lovosice
Školní jídelna Budyně nad Ohří
ŠJ Dubí 1
Centrální ŠJ Bílina, Nábřežní
Školní jídelna města Chabařovice
§ 3231 - celkem
Základní umělecká škola Česká Kamenice, Komenského 481
ZUŠ T.G. Masaryka Chomutov
ZUŠ Jirkov, Chomutovská 267
Základní umělecká škola Klementa Slavického Kadaň
Základní umělecká škola Klášterec n. Ohří, J. A. Komenského 677
Základní umělecká škola Vejprty
ZUŠ Litoměřice
ZUŠ Štětí
ZUŠ Lovosice
ZUŠ Roudnice n.L.
ZUŠ Louny
ZUŠ Postoloprty
ZUŠ Podbořany
ZUŠ Žatec
ZUŠ F.L.Gassmanna Most, Obránců míru 2364
ZUŠ Most, Moskevská 13
ZUŠ Litvínov-Chudeřín, Horská 296
ZUŠ Krupka
ZUŠ Bílina
ZUŠ Chabařovice
§ 3421 - celkem
Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice
Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38
DDM Jirkov
Dům dětí a mládeže Šuplík Kadaň, Jana Roháče 1381
Dům dětí a mládeže Volňásek Klášterec nad Ohří, Souběžná 205
DDM Litoměřice
DDM Štětí
DDM ELKO Lovosice
DDM Trend Roudnice n.L.
DDM Postoloprty
DDM Cvrček Krupka
DDM Osek
DDM Bílina
DDM Ústí nad Labem

1208
1226
2231
2256
2269
3216
3228
3257
3297
4238
6263
6273
6288
7282
přímé náklady UZ 33 353 - obecní školy

1 902
3 517
1 423
3 867
4 049
6 692
2 791
3 443
2 448
2 219
13 395
2 988
10 407
40 112
1 421
4 348
2 034
935
2 728
2 452
13 721
3 944
3 898
1 253
739
1 220
1 419
132 655
3 481
9 634
9 315
4 550
5 231
1 954
12 817
2 589
9 199
9 057
9 937
2 640
3 324
7 722
15 313
3 714
10 471
2 937
3 324
5 446
36 316
4 259
4 761
2 010
1 813
1 714
2 347
1 286
865
1 722
1 061
2 293
1 805
3 779
6 601
3 815 518

Zpracoval: Ing. Denková, Kernerová, Szabo, Šindelářová, Pavlíková, Ptáčková
Dne 28.5.2010
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Rozpočet po
změně

Rozp. změna
0
0
0
123
0
36
0
0
0
0
565
380
185
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
320
0
0
-1
0
0
0
321
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 294
191
706
142
330
212
131
195
171
136
104
213
180
611
972
17 972

1 902
3 517
1 423
3 990
4 049
6 728
2 791
3 443
2 448
2 219
13 960
3 368
10 592
40 112
1 421
4 348
2 034
935
2 728
2 452
13 721
3 944
3 898
1 253
739
1 220
1 419
132 975
3 481
9 634
9 314
4 550
5 231
1 954
13 138
2 589
9 199
9 057
9 937
2 640
3 324
7 722
15 313
3 714
10 471
2 937
3 324
5 446
40 610
4 450
5 467
2 152
2 143
1 926
2 478
1 481
1 036
1 858
1 165
2 506
1 985
4 390
7 573
3 833 490

příloha č. 27 k usnesení č. 36/15Z/2010

Úpravy rozpočtů přímých nákladů na rok 2010 - příspěvkové organizace zřizované krajem - UZ 33 353

Název školy, zařízení (členění dle paragrafů)

Poslední
upravený
rozpočet

Rozp. změna

Rozpočet po
změně

Celkový objem

2 399 364

31 034

2 430 398

5 750
2 665
3 085
268 109
8 793
7 762
8 809
15 132
5 601
7 476
10 391
20 431
6 045
2 677
2 738
9 162
13 927
3 869
12 648
24 642
12 540
16 438
15 704
24 703
15 780
13 044
1 972
7 825
337 875
16 874
21 804
7 832
18 260
22 099
15 996
20 148
12 353
18 082
6 905
13 907
13 126
38 236
13 203
33 685
13 014
26 593
25 758
533 160
20 822
13 198
16 596
17 508
24 366
34 208
13 421
23 224
17 798
22 806

§ 3112 celkem
7260

MŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Malátova

7270

MŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Štefánikova

1150

Spec. ZŠ, Rumburk

1270

Spec. ZŠ, Česká Kamenice

1310

Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf

1340

Spec. ZŠ a spec. MŠ, Děčín

1390

Spec. ZŠ, Šluknov

3070

Spec. ZŠ, Štětí

3160

Spec. ZŠ a PrŠ, Lovosice

§ 3114 celkem

3200

ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice

3230

ZŠ prakt., Roudnice nad Labem

3240

ZŠ prakt. Libochovice

3260

ZŠ prakt., Úštěk

4050

Spec. ZŠ, Louny

4090

Logoped. ZŠ, Měcholupy

4150

ZŠ při DPL, Louny

5140

ZŠ prof. Z.Matějčka, Most

5150

ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most, J. Palacha

6210

ZŠ prakt., Bílina

6270

Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská

6310

Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela

7130

ZŠ spec. a MŠ, Ústí nad Labem, ul. Pod Parkem

7220

Spec. ZŠ a PrŠ, Trmice

7280

ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Studentská

7290

ZŠ prakt. Velké Březno, ul. Zahradní

7300

ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Karla IV

1160

Gymnázium, Rumburk

1180

Gymnázium, Děčín

1240

Gymnázium, Česká Kamenice

2090

Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří

2130

Gymnázium Chomutov

2160

Gymnázium Kadaň

3130

Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice

§ 3121 celkem

3150

Gymnázium, Lovosice

3170

Gymnázium, Roudnice nad Labem

4060

Gymnázium, Podbořany

4070

Gymnázium V. Hlavatého, Louny

4080

Gymnázium, Žatec

5110

Podkrušnohorské gymnázium, Most

5120

Gymnázium, T.G. Masaryka, Litvínov

6130

Gymnázium, Teplice

6170

Gymnázium, Duchcov

7200

Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22

7230

Gymnázium, dr. V. Šmejkala, Ústí nad Labem

1110

SZŠ a OA, Rumburk

1120

SZŠ, Děčín

1170

Evropská OA, Děčín

§ 3122 celkem

1220

VOŠ a SPŠ stavební, Děčín

1230

SPŠ strojní a dopravní, Děčín

1280

VOŠ a SPŠ, Varnsdorf

2050

SZŠ, Chomutov

2100

SPŠ a VOŠ, Chomutov

2120

SPŠ stavební a OA, Kadaň

3100

SPgŠ J.H.Pestalozziho, Litoměřice
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57
26
31
3 886
146
204
87
200
55
74
103
203
60
170
52
91
302
39
124
236
124
162
154
244
561
129
163
203
3 450
166
215
198
181
219
157
199
123
179
68
137
129
375
130
331
129
261
253
5 491
199
125
164
169
240
311
130
228
177
223

5 807
2 691
3 116
271 995
8 939
7 966
8 896
15 332
5 656
7 550
10 494
20 634
6 105
2 847
2 790
9 253
14 229
3 908
12 772
24 878
12 664
16 600
15 858
24 947
16 341
13 173
2 135
8 028
341 325
17 040
22 019
8 030
18 441
22 318
16 153
20 347
12 476
18 261
6 973
14 044
13 255
38 611
13 333
34 016
13 143
26 854
26 011
538 651
21 021
13 323
16 760
17 677
24 606
34 519
13 551
23 452
17 975
23 029

příloha č. 27 k usnesení č. 36/15Z/2010

Poslední
upravený
rozpočet

Název školy, zařízení (členění dle paragrafů)
3110

VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí

3180

VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem

4110

OA, Žatec

4120

OA generála F. Fajtla, Louny

5090

SPŠ, Most

5100

VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most

6140

SPŠ, Duchcov

6150

SPŠ, Teplice

6200

OA, Teplice

7010

SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí n/L

7040

VOZŠ a SZŠ, Ústí nad Labem

7140

OA, Ústí nad Labem, Národního odboje

7150

SOŠ, Ústí nad Labem, Stará 100

7190

SPŠ, Ústí nad Labem, Stará 99

7240

OA a JŠ s právem st.jaz.zk., Ústí nad Labem, Pařížská

1030

SPŠ technická, Varnsdorf

§ 3123 celkem
1080

SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk

1100

SŠ řemesel a služeb, Děčín IV

1130

SOŠ dopravní a strojírenská, Děčín VI

1140

SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf

1200

SŠZaZe A.E.Komerse, Děčín - Libverda

1210

SŠ, Děčín XXXI - Křešice

1250

Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov

2020

OA, SOŠ gastronomie a SOU, Chomutov

2060

SŠ technická a automobilní, Chomutov

2070

SŠ energetická a stavební, Chomutov

2140

SOŠ služeb a SOU, Kadaň

3020

SOŠ technická a zahradnická, Lovosice

3030

ISŠ, Litoměřice

3220

SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem

4020

SŠ stavební, Louny, Postoloprtská

4030

SOŠ techn. a SOU, Louny, Osvoboditelů

4040

SOŠ a SOU, Podbořany

4100

SŠ zemědělská a ekologická, Žatec

5020

SŠ technická, Most - Velebudice

5030

SŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha

5040

SOŠ, Litvínov - Hamr

5070

SOŠ, Meziboří

6010

SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka

6020

SŠ obchodu a služeb, Teplice

6030

Hotelová škola, Teplice

7020

SŠ, Trmice

7030

SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem

7090

SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem, Stříbrníky

7100

ISŠ stavební, Ústí nad Labem, Čelakovského

7110

SŠ technická, Ústí nad Labem, U Pans. dvora

6220

Konzervatoř, Teplice

6230

PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice

7050

Domov mládeže a Školní jídelna - výdejna, UL

1290

ZUŠ Děčín

1300

ZUŠ Varnsdorf

1350

ZUŠ Rumburk

6070

ZUŠ Dubí

§ 3126 celkem
§ 3146 celkem
§ 3147 celkem
§ 3231 celkem

6080

ZUŠ Teplice

6090

ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov

7080

ZUŠ E.Randové, Ústí nad Labem, ul.Churchilla

7250

ZUŠ Ústí nad Labem, ul. Národní

§ 3421 celkem
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31 737
21 428
15 920
12 410
19 071
53 582
11 916
14 242
14 381
19 341
51 468
13 885
14 045
15 675
20 112
907 918
18 412
14 601
42 430
12 931
50 479
13 739
25 870
20 226
78 631
30 356
52 953
30 031
30 243
30 882
26 900
15 500
18 232
40 351
9 937
48 699
26 832
21 472
19 849
50 901
21 329
32 208
24 293
22 759
29 567
24 559
22 746
26 605
26 605
33 352
33 352
7 159
7 159
62 294
10 532
5 443
9 182
2 136
12 821
2 807
13 136
6 237
25 180

Rozp. změna
314
204
157
499
189
489
119
141
143
188
459
132
138
155
198
9 766
182
145
418
572
496
131
253
197
767
301
521
365
301
303
265
154
175
400
132
527
266
210
190
502
211
319
241
225
292
241
464
257
257
325
325
71
71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 521

Rozpočet po
změně
32 051
21 632
16 077
12 909
19 260
54 071
12 035
14 383
14 524
19 529
51 927
14 017
14 183
15 830
20 310
917 684
18 594
14 746
42 848
13 503
50 975
13 870
26 123
20 423
79 398
30 657
53 474
30 396
30 544
31 185
27 165
15 654
18 407
40 751
10 069
49 226
27 098
21 682
20 039
51 403
21 540
32 527
24 534
22 984
29 859
24 800
23 210
26 862
26 862
33 677
33 677
7 230
7 230
62 294
10 532
5 443
9 182
2 136
12 821
2 807
13 136
6 237
27 701

příloha č. 27 k usnesení č. 36/15Z/2010

Poslední
upravený
rozpočet

Název školy, zařízení (členění dle paragrafů)
1360

Dům dětí a mládeže, Varnsdorf

1370

Dům dětí a mládeže, Rumburk

1400

Dům dětí a mládeže, Děčín

2210

Dům dětí a mládeže, Chomutov

4140

Dům dětí a mládeže, Žatec

5160

Dům dětí a mládeže, Most

6100

Dům dětí a mládeže "Sluníčko", Duchcov

6110

Dům dětí a mládeže, Teplice

1040

DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice

1050

DD a ŠJ, Krásná Lípa

1060

DD a ŠJ, Lipová u Šluknova

§ 4322 celkem

2180

DD, Vysoká Pec

2190

DD a ŠJ Mašťov

2200

DD a ŠJ, Chomutov

3140

DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice

3190

DD a ŠJ, Litoměřice

4130

DD, ZŠ a SŠ, Žatec

5080

DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny

5130

DD a ŠJ, Most

6190

DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov

6240

DD a ŠJ, Tuchlov

6250

DD a ŠJ, Krupka

7170

DD a ŠJ, Tisá

7180

DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Špálova

7210

DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova

přímé náklady UZ 33 353 - krajské školy
Zpracoval: Ing. Sklenář, Nikodémová, Jelínková, Jinková
Dne: 28.5.2010
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Rozp. změna

Rozpočet po
změně

1 623
2 435
3 291
5 071
2 244
3 473
2 646
4 397
191 962
8 258
4 980
12 544
6 914
7 498
13 343
17 574
5 296
24 156
7 046
13 208
27 743
6 910
13 179
6 713
9 898
6 702

178
231
440
410
288
291
211
472
5 210
189
115
276
398
342
824
348
284
478
157
300
476
156
330
154
230
153

1 801
2 666
3 731
5 481
2 532
3 764
2 857
4 869
197 172
8 447
5 095
12 820
7 312
7 840
14 167
17 922
5 580
24 634
7 203
13 508
28 219
7 066
13 509
6 867
10 128
6 855

2 399 364

31 034

2 430 398
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1

ÚVOD

1.1

DŮVODY AKTUALIZACE SUR ÚK
Ústecký kraj pořídil v letech 2004 – 2005 Strategii udržitelného rozvoje
Ústeckého kraje, která po řadě projednání byla schválena Zastupitelstvem
Ústeckého kraje dne 15. 2. 2006.
Pro přípravu tohoto dokumentu nebyla žádná předchozí zkušenost a stal se
tak vlastně pilotním dokumentem svého druhu a do dnešního dne i jediným
na úrovni kraje v rámci České republiky. Praxe následně ukázala problémy
vycházející z použité metodiky, v jejímž důsledku je dokument málo
přehledný, některá opatření se vyskytují opakovaně, mají různou úroveň
obecnosti a naopak některá důležitá témata zde chybí. Velmi náročný pro
praktické vyhodnocování je i nastavený systém monitorovacích indikátorů.
Proto bylo přikročeno k aktualizaci Strategie, která si dávala za cíl
přestrukturovat dokument dle běžných metodik pro zpracování
rozvojových strategických dokumentů, sjednotit úroveň navržených
opatření a doplnit chybějící témata. K této nové struktuře potom navrhnout
přehledný, v praxi dobře využitelný systém monitorovacích indikátorů,
které budou navázány na snadno získatelná data (ČSÚ, případně zdroje
krajského úřadu). Pro aktualizaci nebyla prováděna sociální a ekonomická
analýza kraje, protože byla zpracována v dostatečné šíři v rámci přípravy
Programu rozvoje Ústeckého kraje v roce 2007 a změny od té doby by
nijak neovlivnily návrhovou část aktualizované strategie, proto by náklady
na analytickou část nebyly účelné a bylo je možné ušetřit.

1.2

PRINCIPY AKTUALIZACE SUR ÚK
Udržitelný rozvoj je pro účely zpracování aktualizace obecného
strategického dokumentu (jakým je SUR ÚK) chápán především jako
usilování o co nejvyšší možnou a reálně dosažitelnou rovnováhu mezi
environmentálním, ekonomickým a sociálním rozvojem kraje.
Aktualizace vychází rovněž z předpokladu, že strategie udržitelného
rozvoje musí vyjadřovat co možná nejširší společenský konsensus nad
tématy, cíli, prioritami a opatřeními, které jsou v SUR ÚK obsaženy
a zároveň musí reagovat i na socioekonomické trendy vývoje vně kraje,
v ČR, EU, i dále.
Smyslem aktualizace je zejména zpřesnění zaměření SUR ÚK
a zjednodušení struktury dokumentu, tj. mimo jiné specifikace klíčových
prioritních problémů udržitelného rozvoje v Ústeckém kraji a navržení
rámcových opatření směřujících k jejich řešení. Významným cílem
aktualizace je rovněž zjednodušení systému indikátorů tak, aby odpovídal
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reálným potřebám monitoringu vývoje v prioritních tématech, respektive
potřebám komunikace s veřejností, a rovněž, aby byl realistický co do
praktické proveditelnosti (dostupnost dat atp.).
Aktualizovaná Strategie bude moci lépe plnit svoji základní úlohu, totiž být
hierarchicky nejvyšším koncepčním dokumentem Ústeckého kraje a jako
taková poskytovat nejen rámec pro zpracovávání obecně rozvojových či
sektorových koncepčních dokumentů kraje a obcí, ale být i významným
komunikačním nástrojem kraje. Aktualizovaná SUR ÚK zahrnuje i cíle
a opatření, jejichž plnění nelze zajistit toliko aktivitou veřejné správy, ale
pouze ve spolupráci s ostatními subjekty, zejména podniky, vzdělávacími
a výzkumnými institucemi, nevládními a neziskovými organizacemi,
a v neposlední řadě širokou občanskou veřejností. Smyslem SUR ÚK je tedy
rovněž sloužit jako inspirace a vodítko pro strategická i operativní
rozhodnutí na úrovních obcí, podniků, či jednotlivců žijících a pracujících
v Ústeckém kraji. Tato aktualizace SUR ÚK je dokumentem pro podporu
rozhodování všech představitelů kraje, a jeho schválením Zastupitelstvem
kraje jsou zavázání ho při zohlednění aktuální situace v maximální míře
respektovat.
Aktualizovaná Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje tedy není
vyčerpávajícím registrem témat, problémů, a opatření řešených
v sektorových koncepcích a dalších strategických dokumentech kraje, ale
soustřeďuje se na prioritní témata, která mají vztah k udržitelnému rozvoji,
tedy ke zmenšování konfliktů a odstraňování zdrojů nerovnováhy mezi
jednotlivými pilíři udržitelného rozvoje a jejich komponentami.
Aktualizovaná Strategie vychází z analýz zpracovaných v rámci aktuálních
koncepčních dokumentů kraje (např. Program rozvoje Ústeckého kraje,
2008) a vyhodnocení provedeného ČSÚ v publikaci Vybrané oblasti
udržitelného rozvoje v Ústeckém kraji, 2007).

1.3

EVROPSKÝ A NÁRODNÍ KONTEXT UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
První Strategie udržitelného rozvoje EU byla přijata Evropskou radou v roce
2001 v Goteborgu. Tento dokument byl doplněn v roce 2002 s ohledem na
Světový summit OSN (Johannesburg, 2002), v roce 2006 pak byla přijata
Obnovená strategie udržitelného rozvoje EU1. Globálním cílem obnovené
strategie je zlepšení života současné generace i generací budoucích cestou
vytvoření udržitelných komunit schopných efektivně užívat zdroje
a odblokovat ekologický a sociální inovační potenciál nutný k zajištění
ekonomické prosperity, ochrany životního prostředí a sociální soudržnosti.

1

5

Tj. Renewed EU Sustainable Development Strategy

Dokument dále obsahuje tzv. klíčové výzvy (témata udržitelného rozvoje) –
ke každé klíčové výzvě je definován odpovídající obecný cíl:
1)

Globální změna klimatu a čistší energie

2)

Udržitelná doprava

3)

Udržitelná výroba a spotřeba

4)

Ochrana a management přírodních zdrojů

5)

Veřejné zdraví

6)

Sociální inkluze, demografie a migrace

7)

Globální chudoba a výzvy udržitelného rozvoje

V České republice byla usnesením vlády č. 1242 ze dne 8. prosince 2004
schválena Strategie udržitelného rozvoje České republiky. Její základní
úlohou bylo upozornit na existující a potenciální problémy, jež by mohly
ohrozit přechod ČR k udržitelnému rozvoji, a iniciovat opatření, jak těmto
hrozbám předejít nebo je alespoň zmírnit. Aktualizace této strategie byla
zahájena v roce 2007. Dne 11. ledna 2010 byla schválena vládou jako
Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky. Strategický rámec
definuje pět prioritních os:
•

Prioritní osa 1: Společnost, člověk a zdraví

•

Prioritní osa 2: Ekonomika a inovace

•

Prioritní osa 3: Rozvoj území

•

Prioritní osa 4: Krajina, ekosystémy a biodiverzita

•

Prioritní osa 5: Stabilní a bezpečná společnost

Tyto osy reprezentují klíčové oblasti, jejichž udržitelný rozvoj je aktualizací
řešen. Každá prioritní osa obsahuje (i) popis hlavních problémů v dané
oblasti, (ii) návrh priorit a cílů.
Při aktualizaci Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje bylo
přihlíženo k tématům a prioritám aktualizované SUR ČR, nicméně
s ohledem na specifika regionu.

1.4

UDRŽITELNÝ ROZVOJ A ÚZEMNÍ RŮZNORODOST KRAJE
Z hlediska udržitelného rozvoje ČR představuje Ústecký kraj v mnoha
ohledech výjimečný region. Území kraje je možné na základě typologie
podle řady charakteristik rozčlenit na sub-regiony se vzájemně se lišícími
přírodními podmínkami, strukturou a charakterem osídlení a stupněm
ekonomického rozvoje. V nejjednodušším pohledu lze vymezit:
1. Pánevní oblast,
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2. Horské/ periferní oblasti (Krušné hory a Doupovské hory,
Šluknovsko),
3. Zemědělská oblast (Poohří – Polabí).
Výrazná heterogenita kraje z hlediska krajinných typů i ekonomického
významu je charakteristickým rysem kraje a přímo i nepřímo souvisí s řadou
existujících problémů udržitelného rozvoje.
Státní Politika územního rozvoje vymezuje v Ústeckém kraji hned 2 z 6
specifických oblastí definovaných v rámci ČR – specifická oblast Mostecko
(zasahující do území ORP Bílina, Litvínov, Most) postižená jednostranným
zaměřením průmyslové činnosti. Dominantní roli hrají těžba, energetika,
chemický průmysl, jejich útlum a devastace krajiny těžbou, imisemi
a narušením lesních ekosystémů. Další specifická oblast jsou Krušné hory,
vyznačující se významným bohatstvím přírodních hodnot a rekreačním
potenciálem, nicméně ovlivněná sociálními a ekonomickými následky
strukturálního postižení hospodářství řídce osídleného a málo zalidněného
území, které bylo způsobeno zejména dlouhodobým pro území
nepříznivým historickým vývojem.
Uvedené negativní charakteristiky jsou často (do značné míry zjednodušeně)
vztahovány na celý Ústecký kraj. Tím se snižuje atraktivita kraje pro
investory, vzdělané a sociálně silné skupiny obyvatel, zájemce o služby
cestovního ruchu atd., což může dále přispívat k prohlubování nerovnováhy
rozvoje.
Podle geografické polohy má přitom kraj ve střední Evropy relativně vysoký
rozvojový potenciál, neboť leží na významné transevropské rozvojové,
geopolitické, ekonomické a dopravní ose spojující Berlín, Prahu a Vídeň.
V rámci ČR je exponovanost polohy kraje umocněna relativní blízkostí
a snadnou dopravní dostupností hlavního města Prahy. To může přispívat
k migraci mladých a kvalifikovaných lidí z kraje do Prahy, ale i obráceně.
Restrukturalizace ekonomiky kraje byla doprovázena výrazným vzestupem
nezaměstnanosti, která se stala značným sociálně ekonomickým
problémem. Z tohoto hlediska patří Ústecký kraj k nejproblémovějším
regionům ČR.
V rámci kraje mají nejexponovanější polohu území, která leží na hlavních
dvou rozvojových osách:
•

„pánevní“ vedoucí v rámci ČR tangenciálním směrem, s vysokou
koncentrací obyvatelstva a průmyslu,

•

„labské“, která vede v rámci ČR radiálně a je součástí
transevropského dopravního koridoru.

Méně exponovanou polohu má okres Louny, východní část okresu
Litoměřice (vnitřní periferie) a především Šluknovský výběžek. Většina
okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností Ústeckého kraje
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sousedí s Německem, proto je přeshraniční spolupráce významnou
rozvojovou příležitostí.
Dlouhodobá, intenzivní a převážně povrchová těžba nerostných surovin
představuje zásadní územní a krajinný fenomén, který zcela změnil
charakter a využití rozsáhlých částí kraje. Celková plocha výhradních ložisek
přesahuje v okresech Chomutov a Teplice 20 %, v okrese Most dokonce 30
% rozlohy okresu. Rozsah povrchově těžených dobývacích prostorů se ve
zmíněných okresech pohybuje mezi 6 a 7 % plochy okresu.
Všechny tyto rozdíly mezi jednotlivými sub-regiony a mikroregiony, které
vytvářejí území kraje, zvyšují náročnost územního a strategického
plánování. Jednotlivé strategické osy, priority, cíle a opatření se budou
v různých typech území uplatňovat různou měrou. Na druhou stranu se tím
zvyšuje i tématická členitost strategie a roste možnost vzniku konfliktů
mezi opatřeními, alokací zdrojů i obtížností vyhodnocování navrhovaných
intervencí. V tom se Ústecký kraj liší od relativně územně homogenních
krajů jako je Vysočina, Jihočeský nebo Zlínský kraj.
Řadu problémů je nutno řešit na úrovni strategických plánů sub-regionů
nebo městských aglomerací. Krajská strategie, jak již bylo zdůrazněno, zde
musí hrát roli rámcového dokumentu, který se soustředí na hlavní priority
a problémy v dostatečně dlouhodobé časové perspektivě.
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2

STRATEGICKÁ VIZE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE

“Ústecký kraj v roce 2020 je průmyslovým regionem s rozmanitým zaměřením
odvětví využívajících moderní environmentálně šetrné technologie. Efektivní
propojení výzkumu a vývoje podpořeného kvalitním vzdělávacím zázemím
s přímou aplikací inovativních řešení v praxi posouvá Ústecký kraj mezi
nejprogresivnější evropské regiony. Důraz přibývajícího počtu ekonomických
subjektů na environmentální a sociální odpovědnosti a uplatňování principu
partnerství přispívá ke kvalitě životního prostředí Ústeckého kraje, které si
občané volí nejenom jako místo k práci, ale hlavně jako místo k životu.
Udržitelnost rozvoje je přímo úměrná míře konkurenceschopnosti regionu”.
Dílčí vize udržitelného rozvoje Ústeckého kraje:
- Ústecký kraj překročil období a limity industrializace a zavádí moderní
environmentálně šetrné technologie a reaguje na procesy transformace
a reorganizace ekonomiky;
- Postupně dochází k eliminaci čerpání a využívání neobnovitelných
přírodních zdrojů a čerpání obnovitelných zdrojů odpovídá intenzitě jejich
přirozené obnovy;
- Při hospodářském rozvoji Ústeckého kraje je uplatňován princip předběžné
opatrnosti a jsou monitorovány a eliminovány možné rizikové faktory;
-

Různorodý a moderně orientovaný průmysl je základem hospodářství
Ústeckého kraje a tento průmysl je silně propojen s oblastí vědy a výzkumu;

- Ústecký kraj se otevřel a optimálně se integroval do sítě Evropské i světové
ekonomiky, kde dochází k růstu životní úrovně a k ekonomické a sociální
stabilizaci;
- Standardem chování ekonomických subjektů je environmentální a sociální
zodpovědnost;
- Vzrostla společenská úloha podnikatelských subjektů a nevládních
organizací, realizace konceptu „public-private partnership;“
- Existuje vzájemná důvěra mezi hlavními skupinami ve společnosti
a společnost je imunní vůči projevům rasové, etnické či náboženské
nesnášenlivosti;
- Ústecký kraj si udržuje svoji kulturní identitu na národní i mezinárodní
úrovni a na místní úrovni svoji kulturní heterogenitu;
- Je kladen velký důraz na rozvoj lidského kapitálu, rozvoj nových znalostí,
rozvoj vědy a výzkumu, rozvoj kultury a duchovního a intelektuálního života;
- Všichni občané Ústeckého kraje mají stejný přístup ke kvalitnímu vzdělání
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- Občané Ústeckého kraje žijí ve zdravém životním prostředí a mají stejný
přístup ke kvalitní zdravotně-sociální péči;
- Je uplatňován ekosystémový přístup s důrazem na autoregulační
a samočisticí mechanizmy a s cílem zachování biodiverzity rostlinných
a živočišných druhů organizmů a jejich společenstev;
- Na základě partnerství Ústecký kraj úzce spolupracuje se sousedními
regiony ve Spolkové republice Německo;
- Je zaběhlý management udržitelného rozvoje pro zajištění provázanosti
ekonomického, sociálního a environmentálního pilíře;
- Každý občan Ústeckého kraje cítí určitou zodpovědnost za kvalitativní
rozvoj společnosti, zaměřený na zlepšování kvality života a aktivně se ho
v rámci svých možností účastní.

10

3

PRIORITY A CÍLE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE

Priority a cíle udržitelného rozvoje jsou řazeny do následujících čtyř
prioritních os:
•

Prioritní osa I: Efektivní ekonomika a zaměstnanost

•

Prioritní osa II: Vyvážené využívání území

•

Prioritní osa III: Zdravá a soudržná společnost

•

Prioritní osa IV: Kvalitní životní prostředí

Tyto osy reprezentují klíčové oblasti, jejichž udržitelný rozvoj je Aktualizací
řešen. Každá prioritní osa obsahuje (i) popis hlavních problémů v dané
oblasti, (ii) návrh cílů a opatření. Při hledání optimální struktury
a problémové skladby os bylo snahou zachytit vzájemné vazby (synergické
i negativní), které mezi jednotlivými oblastmi existují.
Jednotlivá opatření jsou rozdělena do dvou kategorií podle toho, do jaké
míry orgány kraje mohou (mají kapacitu) v dané oblastí přímo intervenovat:
A – přímý vliv kraje, tzn. finanční podpora, kompetence v dané oblasti,
vlastnictví nemovitostí či jejich správa, atd.
B – nepřímý vliv kraje, tzn. formou politické podpory, vzdělávání,
konzultací, atd.

11

3.1

PRIORITNÍ OSA I: EFEKTIVNÍ EKONOMIKA A ZAMĚSTNANOST
Ekonomika Ústeckého kraje je specifická zejména rozsáhlou povrchovou
těžbou uhlí, vysokou koncentrací energetických zařízení (dvě třetiny
z celkového počtu tepelných elektráren v ČR) a chemického průmyslu.
Významný je dále také strojírenský a sklářský průmysl. Struktura
ekonomiky kraje je určitým zdrojem konfliktů s ochranou životního
prostředí (zejména kvalita ovzduší a dopady těžební činnosti). Hrubý
domácí produkt (HDP) na jednoho obyvatele je výrazně pod
celorepublikovým průměrem a mírně nižší je také míra ekonomické
aktivity. Určitým potenciálně nerovnovážným faktorem je také vysoká
závislost na několika hospodářských sektorech.
Míra nezaměstnanosti vysoce převyšuje republikový průměr a je
nepochybně nejvýznamnějším nerovnovážným faktorem, ohrožujícím
udržitelný rozvoj kraje z hlediska sociální soudržnosti. Obecná míra
nezaměstnanosti, byť stále nejvyšší ze všech krajů České republiky, jevila v
období 2005 až 2007 na úrovni kraje i na úrovni jednotlivých okresů klesající
trend (15,4 %, 13,8 % a 11,0 %), současná ekonomické krize však tento
nadějný trend opět zvrátila. V rámci kraje je výrazně nejvyšší míra
nezaměstnanosti vykazována v okrese Most, průměrná míra
nezaměstnanosti v okresech Děčín, Teplice a Ústí nad Labem
a podprůměrná míra nezaměstnanosti v okresech Chomutov, Litoměřice
a Louny
Mezi další nerovnovážné faktory patří nedokončená dopravní
infrastruktura, nepříznivá vzdělanostní struktura obyvatel (nejnižší podíl
obyvatel s vysokoškolským vzděláním) a slabá role vědy a výzkumu
Cílem prioritní osy I je posílení vzájemné rovnováhy a synergie mezi
ekonomickým rozvojem kraje a sociální soudržností s tím, že jsou
navrhována některá opatření k oslabení konfliktů mezi ekonomickým
rozvojem a ochranou životního prostředí. Základem ekonomiky kraje
i v nadcházejícím období zůstane velmi pravděpodobně těžba
energetických surovin, energetika a „těžká chemie“, je však nutno využít
všech dostupných nástrojů k omezování negativních dopadů těchto činností
na životní prostředí. Stávající ekonomická základna kraje musí být
doplněna a posílena dalším rozvojem malého a středního podnikání.
Rostoucí důraz je kladen na rozvoj inovačního (a eko-inovačního) podnikání
a to jak v rámci stávajících ekonomických subjektů, tak i v oblasti přímé
a nepřímé podpory subjektů nově vznikajících. Pro další rozvoj kraje je
rovněž zásadní dobudování dopravní infrastruktury a zajištění dostatečné
mobility jako podmínky dalšího ekonomického a sociálního rozvoje s tím,
že to musí probíhat v souladu se snižováním přepravních nároků a tím
i snížení negativních dopadů dopravy na životní prostředí. Vzhledem
k tomu, že kraj trpí nadprůměrnou nezaměstnaností a že přetrvává
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nesoulad mezi nabídkou kvalifikované pracovní síly a potřebami moderní
ekonomiky, je věnována pozornost opatřením ke zvyšování zaměstnanosti
a ke zvyšování vzdělanosti a kvalifikace obyvatelstva, což bude mít přímý
pozitivní dopad na ekonomický rozvoj a sociální soudržnost a nepřímý
pozitivní dopad na životní prostředí.
Prioritní pozornost je potřebné věnovat podpoře odborného, zejména
technického středního a vysokého školství, protože na pracovním trhu se
projevuje deficit absolventů s technickým vzděláním a řemesel. Podpora
pro vybrané obory, které jsou klíčové pro rozvoj kraje musí být realizována
v partnerství s podnikovou sférou.

3.1.1

Cíl: Posílení ekonomické základny Ústeckého kraje a rozvoj
podnikatelského prostředí
Opatření:
• Vytváření podmínek pro účinnou spolupráci samosprávy
s podnikatelským prostředím v reálném čase (A)
• Zjednodušení legislativního prostředí a snížení byrokratické
zátěže podnikání (B)
• Vytváření podmínek pro rozvoj perspektivních odvětví průmyslu
respektující potřeby sídel a krajiny (A, B)
• Zlepšení politického a ekonomického prostředí pro příliv nových
investic s dlouhodobou perspektivou setrvání v regionu (B).
• Udržení a další rozvoj malých a středních podniků jako žádoucího
doplňku a rozšíření ekonomické základny kraje (B)
• Podpora spotřeby regionální produkce (B)

3.1.2

Cíl: Rozvoj inovačního prostředí a modernizace výrobních technologií,
snižovaní materiálové a energetické náročnosti ekonomiky Ústeckého
kraje a zlepšení nakládání s odpady
Opatření:
• Využívání energeticky a materiálově efektivních technologií (B)
• Rozvoj inovací (a eko-inovací) a výrob a služeb s vysokou
přidanou hodnotou (A i B)
• Propojení vysokých škol a výzkumných pracovišť s podnikovou
sférou (B)
• Podpora institucí zabývajících se výzkumem a vývojem
a přípravou nových odborníků (A i B)
• Zavádění a provozování nejlepších dostupných technik (BAT,
respektive BATNEEC) prostřednictvím dostupných nástrojů (B)
• Úspora energií a využívání obnovitelných zdrojů energie (A i B)
• Zvyšování
podílu
separace,
recyklace,
materiálového
a energetického využití odpadů (A i B)
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•

•
•

3.1.3

Rozvoj zpracovatelských kapacit integrovaného sytému třídění,
separace a následné recyklace a materiálového a energetického
využití komunálních odpadů na území Ústeckého kraje (B)
Rozvoj systému sběru a zpracování bioodpadu (B)
Rozvoj a uplatňování moderních metod řízení včetně
environmentální a sociální zodpovědnosti firem (B)

Cíl: Zvyšováním kvality dopravní infrastruktury a dopravních služeb,
podporovat udržitelný ekonomický růst a pracovní mobilitu
Opatření:
•
•

•

•

•
•

3.1.4

Dobudování nezbytné dopravní infrastruktury, zejména páteřní
silniční sítě a obchvatů měst (podle správce infrastruktury A i B)
Vytvoření kvalitních integrovaných dopravních systémů, jejichž
základem bude železniční a autobusová přeprava osob na střední
a dlouhé vzdálenosti. Páteřní systém musí být na vhodných
místech doplňován nemotorovými druhy dopravy (A i B)
Zajištění managementu systému kombinované dopravy na území
Ústeckého kraje a vytvoření podmínek pro převedení zejména
transitní nákladní dopravy na železnici (A i B)
Zajištění bezpečného parkování na odstavných parkovištích
s dostatečnou kapacitou v dosahu hromadné dopravy – systém
“park and ride”(B)
Zkvalitnění inteligentního dopravního systému zvyšující
bezpečnost a ochranu obyvatelstva (B)
Zajištění dostupnosti prostředků veřejné dopravy pro osoby se
specifickými potřebami (osoby se zhoršenou schopností pohybu
a orientace) (A i B)

Cíl: Snižovat nezaměstnanost s cílem dosáhnout v období 2010 – 2020
rovnovážného stavu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce
Opatření:
• Vytváření nových pracovních příležitostí a udržení stávajících
pracovních míst, zejména s využitím lokální a regionální produkce
v rámci podpory malého a středního podnikání (A i B)
• Zkvalitnění systému rekvalifikací a celoživotního vzdělávání
s ohledem na vyvíjející se potřeby zaměstnavatelů a zvýšení
uplatnění obyvatel na trhu práce doplňováním jejich kompetencí,
znalostí a dovedností (B)
• Zvýšení uplatnění občanů ze skupiny osob obtížně uplatnitelných
na trhu práce (B)
• Zapojení především dlouhodobě nezaměstnaných do realizace
veřejně prospěšných prací (B)
• Programy veřejně prospěšných prací pro osoby odsouzené
k výkonu alternativních trestů připravené ve spolupráci s Probační
a mediační službou ČR (B)
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•

3.1.5

Úprava fungování systému poskytování sociálních dávek tak, aby
se omezilo riziko jeho zneužívání, a aby motivoval příjemce
k aktivnímu přístupu k řešení jejich sociální situace (B)

Cíl: Zvýšit vzdělanost, kvalifikaci a konkurenceschopnost obyvatelstva
Ústeckého kraje na trhu práce
Opatření:
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

3.1.6

Realizace přípravných programů pro děti předškolního věku ze
sociálně slabých skupin populace a motivovat jejich rodiny ke
spolupráci při zajištění školní docházky dětí (B)
Rozvoj volnočasových aktivit pro děti ze sociálně
znevýhodněného prostředí (A i B).
Dlouhodobé zlepšování čtenářské gramotnosti žáků základních
škol (B)
Zavedení motivačního systému (stipendia, odměny) pro nejlepší
žáky ze sociálně slabých rodin (B)
Zvýšení spolupráce škol, rodičů, informačních a poradenských
středisek pro volbu povolání na úřadech práce a orgánů sociální
péče (B).
Zvýšení počtu uchazečů o studium v oborech požadovaných
trhem práce (A i B)
Motivace zaměstnavatelů k participaci na vzdělávání (B)
Zlepšení spolupráce mezi zaměstnavateli a školami (A i B)
Zlepšení
odborné
úrovně
pedagogických
pracovníků
a materiálního vybavení škol (A i B)
Rozšíření nabídky terciárního vzdělávání dle potřeb trhu práce
v kraji (B).
Rozvoj dalšího vzdělávání dospělých (B)
o Vytváření podmínek pro návrat uchazečů o zaměstnání do
školského systému
o Rozšíření příležitostí pro neformální vzdělávání

Cíl: Rozvíjet potenciál kraje v oblasti cestovního ruchu a zvýšit
povědomí o kraji jakožto cíli pro cestovní ruch
Opatření:
•
•

•
•
•
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Rozvoj infrastruktury a produktů environmentálně šetrného
turistického ruchu s ohledem na specifika Ústeckého kraje (A i B)
Vytvoření kvalitního managementu cestovního ruchu fungujícího
na základě spolupráce veřejného sektoru a poskytovatelů služeb
v cestovním ruchu (A i B)
Podpora podnikatelského využití nevyužitých kulturních
a technických památek (A i B).
Zvýšení objemu investic na obnovu kulturních a technických
památek (A i B)
Posílení „image“ kraje jako destinace pro cestovní ruch (A i B)

3.2

PRIORITNÍ OSA II: UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ
Specifikem Ústeckého kraje je rozsáhlá povrchová těžba uhlí, která bude
v nadcházejícím období pokračovat a také na ni navazující rekultivace
území dotčených důlní činností. Zřejmě nejvýznamnějším nerovnovážným
faktorem z hlediska využívání území je nejistota ohledně dalšího řešení
problematiky územních limitů těžby. Významným nerovnovážným prvkem
je dále velký rozsah území „brownfields“ a zanedbané městské části
zejména v průmyslových oblastech. Významným faktorem využití území je
dopravní infrastruktura – Ústecký kraj má jednu z nejvyšších hustot silniční
i železniční sítě.
Globálním cílem prioritní osy II je posílit vyvážené využívání území, které je
základní
rovnovážnou
podmínkou
udržitelného
rozvoje
v environmentálním, sociálním i ekonomickém pilíři. Významným
rovnovážným prvkem je efektivní využití území – tj. využívání již
poškozených či zanedbaných ploch a objektů (brownfields), omezování
nekoordinovaného rozrůstání sídel a odstranění starých ekologických
zátěží. K efektivnímu využití území náleží také revitalizace sídel a omezení
dopravní náročnosti obsluhy území při zachování dostatečné mobility. Výše
uvedené lze realizovat pouze prostřednictvím kvalitního strategického
a územního plánování, které vede k žádoucí diverzifikaci využití území
a současně ke zlepšení ekologických funkcí krajiny.
Jedním z nejzávažnějších faktorů udržitelného rozvoje území v pánevní
části kraje je další osud tzv. územních limitů těžby hnědého uhlí
vyhlášených vládním usnesením č. 444/1991. Rozhodnutí o zachování či
zrušení limitů ovlivní větší část kraje.
Postoj kraje v otázce limitů se zatím promítl do několika usnesení orgánů
kraje:
- Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dne 7. 11. 2007 (usnesením
22/22Z/2007) zadání Zásad územního rozvoje, ve kterých je jako prioritní cíl
zásadní ozdravění životního prostředí sídel a krajiny:
- V rámci územně plánovacích kroků a návrhů považovat ochranu a tvorbu
přírodního a krajinného prostředí na území Ústeckého kraje za veřejný zájem,
jehož případné převážení jiným veřejným zájmem je přípustné pouze v náležitě
odůvodněných případech.
- Pokračovat v postupu nápravy složek životního prostředí Ústeckého kraje,
rehabilitace a ochrany krajiny Severočeské hnědouhelné pánve (SHP),
Krušných hor a narušených partií dalších krajinných celků.
- Rada Ústeckého kraje dne 21. 10. 2009 (usnesením 5/29R/2009) podmínila
souhlas se záměrem odblokovat zásoby hnědého uhlí za územními limity
vyřešením všech střetů zájmů dle zák. č. 44/1988 Sb.
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Rozhodnutí o zachování či zrušení územních limitů těžby hnědého uhlí je
v kompetenci vlády České republiky, která je svým usnesením stanovila,
a Ústecký kraj zprostředkuje názor občanů a uplatní své zájmy na
komplexní a udržitelný rozvoj celého území kraje.
Pro všechny dotčené strany je nezbytné, aby rozhodnutí o územních
limitech bylo učiněno co nejdříve (v případě zachování nejlépe také
promítnutím do zákona), jen tak bude možné zajistit včasné řešení
dopadů tohoto rozhodnutí.

3.2.1

Cíl: Aktivní účast kraje v diskusích a rozhodování o územních limitech
těžby
Opatření:
•

•

•

•

3.2.2

Vytvoření platformy pro zohlednění postojů všech
zainteresovaných subjektů (např. výsledky místních referend) pro
vyjednávání se státem (A)
Aktivní účast kraje při projednávání příslušných dokumentů jako
např. státní energetická a surovinová koncepce, Politika
územního rozvoje (A)
Aktivní pomoc kraje místním samosprávám v prosazování zájmů
obyvatel Ústeckého kraje při jednáních a rozhodováních
o územních limitech těžby (A)
Posílení spolupráce mezi všemi dotčenými subjekty při plnění
úkolů stanovených Politikou územního rozvoje, zejména pro
specifické oblasti Mostecko a Krušné hory (B)

Cíl: Zlepšit stav měst a obcí
Opatření:
•
•

•

•
•

•

•
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Revitalizace nevyužívaných zdevastovaných ploch a objektů, tzv.
brownfields (B)
Revitalizace center a problémových částí měst (ekologicky,
sociálně, bezpečnostně, apod.), zajištění ploch a infrastruktury
pro relaxaci a volný čas obyvatel a návštěvníků měst (B)
Řešení dopravy v klidu ve městech, podpora rozvoje systémů
veřejné dopravy a posilování její atraktivity ve srovnání
s individuální automobilovou dopravou (B)
Dokončení sanací zbývajících starých ekologických zátěží na
území kraje (A i B)
Snižování energetické náročnosti budov, podpora energetických
úspor ve veřejném sektoru i při individuální výstavbě či
rekonstrukci bydlení (A i B)
Zlepšováním infrastruktury a zajištěním veřejných služeb
vytvářet podmínky pro udržení stability osídlení, zejména ve
venkovských a periferních oblastech kraje (A i B)
Podpora výstavby nového nebo transformace současného
bytového fondu na byty s nízkými provozními náklady, které by

•

3.2.3

byly využitelné např. jako „startovací“ byty pro mladé rodiny
s dětmi apod. (B)
Odstranění bariér ve veřejných a veřejně přístupných prostorech
a objektech pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace
(A i B).

Cíl: Využít nástrojů územního plánování k snižování dopravní náročnosti
obsluhy území
Opatření:
•

•

•

3.2.4

Regulace rozptýlené bytové a komerční zástavby mimo současně
zastavěné území obcí a mimo dosah systémů hromadné dopravy
osob a nákladů (B)
Striktní regulace výstavby nových průmyslových zón na volných
plochách mimo již zastavěná území obcí a mimo multimodální
logistické uzly (B)
Regulace výstavby nových velkoplošných obchodních center na
okrajích administrativních území měst mimo obytné zóny (B)

Cíl: Zlepšit ekologické funkce krajiny a posílit její ochranu (zejména ZPF)
před zástavbou
Opatření:
•

•

•
•

•

•
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Preference využití nevyužívaných zdevastovaných ploch
a objektů ("brownfields") před výstavbou na “zelené louce”
zejména v souvislosti s novými stavebními záměry (A i B)
Zlepšení kvality lesů a optimalizace jejich druhové skladby
a zajištění únosnosti využívání lesů pro rekreační i zájmové
aktivity (B)
Využití rekultivovaných ploch pro pěstování biomasy jakožto
alternativy k pěstování biomasy na zemědělské půdě (B)
Využívání obnovitelných zdrojů energie tak, aby nedocházelo
k ničení celkového rázu krajiny a biodiverzity, např. v souvislosti
s výstavbou větrných a slunečních elektráren (A i B).
Efektivní postup při využívání neobnovitelných přírodních zdrojů
s cílem snížit negativní dopady na životní prostředí a společnost
a uplatňování oprávněných kompenzací. (B)
Zlepšení retenčních schopností krajiny a snižování rizik povodní
(A i B)

3.3

PRIORITNÍ OSA III: ZDRAVÁ A SOUDRŽNÁ SPOLEČNOST
Základním nerovnovážným faktorem z hlediska sociální soudržnosti kraje je
vysoká míra nezaměstnanosti, která vytváří podmínky pro nárůst dalších
nežádoucích jevů – kriminality (v kraji je výrazně nadprůměrný počet
zjištěných trestných činů), extremismu (zejména rasismu) či exkluze
určitých skupin populace. V kraji je ve srovnání s republikovým průměrem
vyšší míra úmrtnosti a nižší očekávaná doba dožití. Průměrný věk obyvatel
kraje je mírně nižší než průměr České republiky. V rámci kraje je nejnižší
průměrný věk v okrese Chomutov, nejvyšší v okrese Litoměřice.
Cílem prioritní osy III je podpora zdravé a sociálně soudržné populace, což je
jedním ze základních rovnovážných faktorů udržitelného rozvoje a také
redukce sociálně nežádoucích jevů, které jsou výrazným nerovnovážným
faktorem také vůči ekonomickému a environmentálnímu pilíři. Prioritou je
zlepšení zdraví a životního stylu obyvatel a prevence konfliktů mezi
sociálními a národnostními skupinami prostřednictvím efektivního
a spravedlivého uplatňování nástrojů sociální politiky. Důležitým
předpokladem je efektivně fungující a důvěryhodná veřejná správa opírající
se o podporu aktivních občanů.

3.3.1

Cíl: Vytváření podmínek pro zlepšení zdraví a životního stylu obyvatel
Ústeckého kraje
Opatření:
•
•
•

•
•
•
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Pozitivní změna životního stylu obyvatel Ústeckého kraje (B)
Koordinace přípravy systému preventivních opatření v oblasti
zdraví včetně osvěty (A i B)
Zlepšení systému sexuální a rodinné výchovy (včetně zařazení
tématu rodinných financí) na základních a středních školách
Ústeckého kraje (A i B)
Rozvoj systému prevence a pomoci v obtížných životních
situacích souvisejících s těhotenstvím, porodem a péčí o děti (B)
Předcházení sociálnímu vyloučení různých skupin obyvatel
prostřednictvím systému vhodných sociálních služeb (A i B)
Podpora poskytování kvalitní zdravotní péče ve zdravotnických
zařízeních na území kraje (A i B)

3.3.2

Cíl: Snížit výskyt rizikového chování2 v populaci a snížit kriminalitu na
území Ústeckého kraje
Opatření:
•
•
•

•
•

•
•

3.3.3

Vytváření středisek volného času pro děti ze znevýhodněného
prostředí a nabídka dětem smysluplně trávit volný čas (B)
Posílení znalostí a dovedností pracovníků ve školství v oblasti
problematiky sociálně nežádoucích jevů a jejich prevence (A i B)
Zlepšování spolupráce rodiny se vzdělávacími organizacemi
a posílení schopnosti rodičů vnímat změny v chování dítěte, které
ukazují na možný výskyt nežádoucích jevů a zvyšování jejich
informovanost o možnostech pomoci (B)
Rozvoj vhodných programů sociální prevence v kraji (B)
Realizace smysluplných opatření v oblasti situační prevence
v obcích včetně opatření zaměřených na informování občanů
o možných rizicích a o možnostech individuální ochrany před
trestnou činností (B)
Prevence vzniku sociálně vyloučených lokalit (B)
Zvýšené nasazení příslušníků městské policie a Policie ČR
zejména v problémových lokalitách, zvýšení jejich kvalifikace
a vybavení, a důsledný postup při ochraně pořádku a zákonnosti
(B)

Cíl: Zajištění rovných příležitostí pro občany kraje při vstupu do
vzdělávání a na trh práce
Opatření:
•

•

3.3.4

Zajištění odpovídající nabídky rekvalifikačních kurzů i pro
nezaměstnaností nejvíce ohrožené skupiny obyvatelstva –
zejména čerstvé absolventy škol, matky s malými dětmi,
dlouhodobě nezaměstnané a občany se sníženou pracovní
schopností (B)
Nabídka resocializačních programů pro matky, kterým končí
mateřská dovolená a dlouhodobě nezaměstnané s cílem zvýšit
jejich sociální, komunikační a právní znalosti a dovednosti. (A i B)

Cíl: Zlepšit kvalitu, efektivitu a transparentnost veřejné správy a zajistit
efektivní nakládání s veřejnými prostředky
Opatření:
•
•
2

Zapojení měst, obcí a regionů do aktivit a procesů směřujících
k udržitelnému rozvoji jako je MA21, NSZM, Timur apod. (A i B)
Úprava legislativního rámce k výběru a přerozdělování daní (B)

Nejčastěji pod termín rizikové chování řadíme: šikanu a násilí ve školách, vč. dalších
forem extrémně agresivního jednání, dále záškoláctví, užívání návykových látek,
nelátkové závislosti (gambling, problémy spojené s nezvládnutým využíváním PC atd.),
užívání anabolik a steroidů, obecně kriminální jednání, sexuálně-rizikové chování,
vandalismus, xenofobii, rasismus, intoleranci a antisemitismus, komerční zneužívání
dětí, týraní a zneužívání dětí atd.
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•
•
•
•

3.3.5

Zajištění transparentnosti realizace veřejných zakázek (A i B)
Posílení vzdělání úředníků veřejné správy v oblasti udržitelného
rozvoje (A i B)
Podpora vzniku rad pro udržitelný rozvoj území dle stavebního
zákona (A i B)
Zkvalitnění systému krizového řízení a zajištění ochrany
obyvatelstva v krizových situacích (A i B)

Cíl: Zlepšit „image“ kraje jako místa pro kvalitní život
Opatření:
•

3.3.6

Vytvoření uceleného systému poskytování informací o kraji a to
ve spolupráci s podnikatelskou sférou, neziskovým sektorem
a dalšími partnery (A i B)

Cíl: Zdokonalení systému reakce Ústeckého kraje na zdravotní a
bezpečnostní rizika
Opatření:
•
•
•
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Zdokonalení systému varování a informování obyvatelstva,
vyrozumění orgánů krizového řízení a složek IZS (A i B)
Zlepšení finanční, organizační a materiální podpory složek ISZ (A
i B)
Zvýšení připravenosti obyvatel, veřejné správy a složek IZS
k řešení dopadů globálních a jiných bezpečnostních hrozeb a rizik
(A i B)

3.4

PRIORITNÍ OSA IV: KVALITNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Nejvýznamnějším problémem životního prostředí kraje je zhoršená kvalita
ovzduší, ovlivněná zejména emisemi tuhých znečišťujících látek, oxidu
siřičitého a oxidů dusíku z tepelných elektráren (krajské emise oxidu
siřičitého představují cca třetinu celkových emisí České republiky, u oxidů
dusíku činí krajský podíl cca 25 %). V posledních letech však stoupá také
podíl silniční dopravy na znečištění ovzduší suspendovanými částicemi
a oxidy dusíku. Na území kraje jsou každoročně vyhlašovány oblasti se
zhoršenou kvalitou ovzduší. V pětiletém období 2003 až 2007 se podíl
vyhlášených oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na celkové rozloze kraje
pohyboval mezi 4 a 63 % (v závislosti na meteorologických podmínkách).
Každoročně byly oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vyhlášeny na území
měst Bílina, Děčín, Duchcov, Chomutov, Libochovice, Litoměřice, Litvínov,
Louny, Lovosice, Roudnice nad Labem, Most, Ústí nad Labem, Teplice
a Trmice. Ve všech případech se jednalo o nadlimitní koncentrace
suspendovaných částic PM10, v ojedinělých případech také o nadlimitní
koncentrace oxidu siřičitého (Bílina, Litvínov, Teplice) a oxidu dusičitého
(Teplice, Ústí nad Labem). Na území uvedených měst bývá překračován
také cílový imisní limit pro benzo(a)pyren (zejména Duchcov, Teplice a Ústí
nad Labem). Specifickým problémem Ústeckého kraje je také značný
rozsah území dotčených důlní činností a vysoký počet starých ekologických
zátěží.
Prioritní osa IV je primárně zaměřena na zlepšení stavu klíčových oblastí
životního prostředí, zejména ovzduší, protože na území kraje je prováděna
rozsáhlá povrchová těžební činnost a je provozováno vysoké množství
spalovacích i technologických zdrojů znečišťování ovzduší. Kvalitní životní
prostředí je rovnovážným faktorem také vzhledem k ekonomickému
a sociálnímu pilíři. Pro omezení potenciálních konfliktů mezi ochranou
životního prostředí a ekonomickým rozvojem je žádoucí zefektivnění
a zlepšení komunikace mezi orgány ochrany životního prostředí,
samosprávou, podniky a občany. Jednou z podmínek účinné ochrany
životního prostředí a zlepšení podmínek na místní úrovni je dostatečné
zohlednění problematiky v rámci strategického a územního plánování na
úrovni obcí a rovněž zvyšování osvěty a vzdělanosti v oblasti ochrany
životního prostředí a udržitelného rozvoje.

3.4.1

Cíl: Zlepšit kvalitu ovzduší v Ústeckém kraji
Opatření:
•
•
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Zpracování místních programů ke zlepšení kvality ovzduší ve
všech obcích v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší (B)
Využívání alternativních pohonných hmot v systémech hromadné
dopravy a individuální dopravy a řešit bezpečnost a rozšíření sítě

•

•
•
•
•
•
•

3.4.2

čerpacích jednotek alternativních paliv jako CNG, případně
dalších (A i B)
Omezení znečišťování ovzduší z mobilních i stacionárních zdrojů,
uplatnění tohoto postoje i při výstavbě nových průmyslových
podniků (A i B)
Rozšíření „zelených“ veřejných ploch a zamezení likvidace
stávajících „zelených“ ploch v obcích a městech (B)
Zklidnění a omezení dopravy v obytných zónách a centrech měst
(Tempo 30) a podpora vzniku pěších zón (B)
Preference dosažení ekologické stability revitalizovaných území
zasažených těžbou uhlí (B)
Zavádění moderních systémů kogenerace, neboli společné
výroby tepla a elektřiny a využívání odpadního tepla (B)
Snížení ztrát CZT systémů a vytvoření podmínek motivujících
k využívání CZT (B)
Regulace znečištění z malých lokálních zdrojů (B)

Cíl: Zajištění efektivní ochrany životního prostředí včetně odpovídajícího
financování ochrany životního prostředí
Opatření:
•

•

•

•
•
•

3.4.3

Aktivně usilovat o naplňování závazků státu vůči Ústeckému kraji
vyplývajících z existujících historicky vzniklých environmentálních
zátěží, usilovat o systémové řešení těchto kompenzací (A i B)
Zohlednění existujících environmentálních nákladů vznikajících
na území kraje v důsledku jeho specifického postavení
v ekonomické struktuře ČR, např. v rámci pravidel rozpočtového
určení daní, a využít tyto prostředky na aktivní regionální politiku
(A i B)
Zajištění odpovídajícího růstu prostředků vyčleňovaných v rámci
veřejných rozpočtů (kraj, města a obce) na ochranu životního
prostředí (A i B)
Dobudování kanalizačních systémů s koncovou čistírnou
odpadních vod v obcích (A i B)
Podpora vyhlášení, popř. rozšíření velkoplošných chráněných
území na území Ústeckého kraje (A i B)
Posílení ochrany obyvatelstva před hlukem (A i B)

Cíl: Motivovat soukromý sektor k vyšší odpovědnosti za stav životního
prostředí v kraji.
Opatření:
•
•
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Zlepšení komunikace mezi orgány ochrany životního prostředí
a soukromým sektorem (A i B)
Zajištění souladu cílů environmentálních politik podniků s cíli
environmentálních politik kraje a obcí (A i B)

3.4.4

Cíl: Rozvoj environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) v
Ústeckém kraji
Opatření:
•
•
•

•
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Soustavné zvyšování povědomí veřejnosti o problematice
ochrany životního prostředí (A i B)
Zvýšení počtu škol se zpracovanými a realizovanými školními
programy EVVO dle metodického pokynu MŠMT (A i B)
Zvýšení objemu podpory EVVO ze zdrojů kraje, zejména pro
školy, školská zařízení a dále pro nestátní neziskové organizace,
jejichž náplní činnosti je EVVO (A)
Zvýšení počtu středisek EV a ekologických poraden pravidelně
podporovaných z městské, krajské či celostátní úrovně (A i B)

4

IMPLEMENTACE SUR ÚSTECKÉHO KRAJE

4.1

ZÁKLADNÍ PRINCIPY IMPLEMENTACE
Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje je rámcovým a průřezovým
dokumentem, na nějž budou následně navazovat ostatní strategické
a koncepční dokumenty v rámci kraje (tj. dokumenty kraje, měst a obcí
Ústeckého kraje). Strategie má být významným východiskem pro
rozhodování o dalším rozvoji regionu a jeho jednotlivých oblastí.
Hlavní úlohu při směřování kraje k udržitelnému rozvoji nese samospráva
kraje a samosprávy jednotlivých měst a obcí, nicméně odpovědnost je na
všech obyvatelích kraje.
Samosprávy kraje, měst a obcí by tedy měly:
1.

integrovat cíle SUR ÚK do příslušných oborových či územních
strategických dokumentů (nově vznikajících či aktualizovaných
rozvojových strategií, územních plánů atd.),

2.

provádět v rámci přípravy strategických dokumentů (tj.
závazných krajských a obecních dokumentů apod.) hodnocení
jejich souladu s cíli SUR ÚK,

3.

v pravidelných intervalech podávat zprávu o příspěvku kraje,
měst a obcí k plnění cílů SUR ÚK (viz dále kap. 6).

V případě rozporu je nutné příslušné strategické dokumenty aktualizovat,
tak aby jejich obsah zohledňoval cíle Strategie udržitelného rozvoje
Ústeckého kraje 2009 – 2020.

4.2

PRACOVNÍ SKUPINA PRO IMPLEMENTACI SUR ČR
Do implementace SUR ÚK je žádoucí zapojit co nejširší spektrum partnerů.
Lze doporučit zřízení Pracovní skupiny pro implementaci SUR ÚK – tato
pracovní skupina může být vytvořena na základě Pracovní skupiny pro
aktualizaci SUR ÚK s přizváním dalších zainteresovaných subjektů /
partnerů (např. zástupci NNO, měst a obcí atd.). Činnost Pracovní skupiny
pro implementaci by měla být koordinována příslušným odborem
Krajského úřadu Ústeckého kraje. Hlavním účelem pracovní skupiny bude
koordinace plnění aktivit uvedených v kap. 4.1 výše tj. zejména hodnocení
souladu strategických dokumentů s cíli SUR ÚK a přípravy zpráv o plnění
SUR ÚK.
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4.3

DALŠÍ AKTIVITY K ZAJIŠTĚNÍ IMPLEMENTACE SUR ÚK
Pro zajištění efektivní implementace SUR ÚK je žádoucí ze strany kraje
poskytnout zainteresovaným subjektům a partnerům implementace
metodickou podporu s využitím již existujících nebo vznikajících
metodických doporučení pro přípravu strategických dokumentů obsahující
aspekty (i) integrace cílů udržitelného rozvoje do ostatních strategických
dokumentů (nově vznikajících či aktualizovaných), (ii) hodnocení souladu
strategických dokumentů s cíli udržitelného rozvoje.
Je také žádoucí zohlednit vývoj na národní úrovni (stávající projednávání
a následná implementace aktualizované Strategie udržitelného rozvoje
ČR).
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5

MONITOROVÁNÍ SUR ÚK

5.1

ZÁKLADNÍ PRINCIPY MONITORINGU
Monitoring SUR ÚK se principiálně skládá ze dvou procesů (systémů):
1. Sledování udržitelného rozvoje v rámci kraje tj. stavu a vývoje
jednotlivých témat a oblastí udržitelného rozvoje prostřednictvím
sady indikátorů udržitelného rozvoje.
2. Sledování dosahování cílů SUR ÚK tj. příspěvku jednotlivých
partnerů k řešení cílů a plnění navržených opatření.

5.2

SLEDOVÁNÍ PLNĚNÍ SUR ÚSTECKÉHO KRAJE
Příslušné instituce a partneři, kteří se budou podílet na implementaci SUR
ÚK (tj. na realizaci navržených opatření), budou v pravidelných intervalech
(každé 2 roky) podávat Pracovní skupině pro implementaci SUR ÚK
informace o jejich příspěvku k implementaci SUR (tj. např. o začlenění
relevantních cílů do sektorové či územní koncepce, realizace konkrétních
opatření apod.).
Na základě těchto informací bude periodicky zpracována „Zpráva o plnění
SUR ÚK“, která zhodnotí stupeň realizace v jednotlivých prioritních osách
a cílech, stručně popíše hlavní aspekty implementace SUR ÚK a podá
předběžný návrh na případné revize dokumentu. Zpráva bude sloužit pro
posouzení míry implementace SUR ÚK – v jejím rámci může být podán
návrh na případné operativní změny cílů jejich reformulací a/nebo jejich
odstranění nebo doplnění.
Zprávy budou předloženy veřejné diskusi a následně Zastupitelstvu a Radě
kraje.

5.3

INDIKÁTORY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
Indikátory jsou navrženy k jednotlivým prioritním osám. Jsou v maximální
míře využívány již existující standardně využívaná indikátory (ČSÚ,
EUROSTAT, OECD, Komise OSN pro udržitelný rozvoj), aby bylo možno
sledovat jejich vývoj v čase (časové řady). Pro každou prioritní osu jsou ze
skupiny indikátorů vybrány nejdůležitější tzv. titulkové indikátory, které
mohou být využívány např. pro srozumitelnou prezentaci základních směrů
vývoje při informování široké veřejnosti a podobně.

27

Návrh sady indikátorů SUR ÚK:

Prioritní osa I: Efektivní ekonomika a zaměstnanost

Titulkové indikátory:
• HDP na osobu (index, ČR = 100)
• Obecná míra nezaměstnanosti
Cíl: Posílení ekonomické základny Ústeckého kraje a rozvoj
podnikatelského prostředí
Indikátory:
• HDP na osobu (index, ČR = 100)
• Podíl OSVČ a zaměstnavatelů na ekonomicky aktivním
obyvatelstvu
• Podíl tvorby hrubého fixního kapitálu ku HDP
Indikátory vyžadující dodatečný sběr dat, dodatečné výpočty nebo
dopracování metodiky:
•

Podíl zaměstnanosti malých a středních podniků na celkové
zaměstnanosti

Cíl: Rozvoj inovačního prostředí a modernizace, snižovaní materiálové
a energetické náročnosti ekonomiky Ústeckého kraje a zlepšení
nakládání s odpady
Indikátory:
• Výdaje na výzkum a vývoj (index, ČR = 100)
• Spotřeba paliv a energie podle místa spotřeby ku HDP
• Celková produkce odpadů podle skupin odpadů na obyvatele
(komunální, průmyslové odpady)
• Podíl hlavních způsobů nakládání s odpady (skládkování,
energetické využití, materiálové využití)
Cíl: Zvyšováním kvality dopravní infrastruktury a dopravních služeb
podporovat udržitelný ekonomický růst a pracovní mobilitu
Indikátory:
• Počet přepravených osob veřejnou dopravou na obyvatele
• Podíl silniční dopravy na celkové přepravě nákladu bez tranzitu
Cíl: Snižovat nezaměstnanost s cílem dosáhnout v období 2010 – 2020
dosáhnout optimálního stavu mezi nabídkou a poptávkou na trhu
práce.
Indikátory:
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•
•
•

Obecná míra nezaměstnanosti
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu
nezaměstnaných
Výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti na obyvatele

Cíl: Zvýšit vzdělanost, kvalifikaci a konkurenceschopnost obyvatelstva
Ústeckého kraje na trhu práce
Indikátory:
• Podíl obyvatel starších 15 let s dokončeným vysokoškolským
vzděláním
• Podíl obyvatel starších 15 let se základním vzděláním a bez
vzdělání
• Celková neúspěšnost absolventů při hledání zaměstnání podle
skupin oborů
Cíl: Rozvíjet potenciál kraje v oblasti cestovního ruchu a zvýšit
povědomí o kraji jakožto cíli pro cestovní ruch
Indikátory:
• Počet lůžek v hromadných ubytovacích zařízeních na 1000
obyvatel
• Počet hostů (rezidentů a nerezidentů) v ubytovacích zařízeních na
1000 obyvatel
• Čisté využití lůžek a pokojů v hromadných ubytovacích zařízení

Prioritní osa II: Vyvážené využívání území

Titulkové indikátory:
• Obyvatelé kraje dojíždějící za prací podle druhu dopravního
prostředku
• Podíl orné půdy, zastavěných a vybraných ostatních ploch na
celkové rozloze
Cíl: Aktivní účast kraje v diskusích a rozhodování o územních limitech
těžby
Indikátory: nejsou
Cíl: Zlepšit stav a měst a obcí včetně zvýšení využití poškozených
a nevyužívaných ploch a objektů (brownfields)
Indikátory:
• Počet neobydlených domů nezpůsobilých k bydlení ku celkovému
počtu domů
• Počet dokončených bytů na 1000 obyvatel
• Počet starých ekologických zátěží v členění podle rizikovosti
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Indikátory vyžadující dodatečný sběr dat, dodatečné výpočty nebo
dopracování metodiky:
•

Celková rozloha nevyužívaných, zdevastovaných ploch a objektů
(“brownfields”)

Cíl: Využít nástrojů územního plánování k snižování dopravní
náročnosti obsluhy území
Indikátory:
• Pokrytí území kraje vydanou územně plánovací dokumentací obcí
• Obyvatelé kraje dojíždějící za prací podle druhu dopravního
prostředku
Cíl: Zlepšit ekologické funkce krajiny a posílit její ochranu (zejména
ZPF) před zástavbou
Indikátory:
• Podíl orné půdy, zastavěných a vybraných ostatních ploch na
celkové rozloze
• Míra lesnatosti s rozlišením na listnaté a jehličnaté dřeviny
• Podíl listnatých dřevin na celkovém zalesňování
Indikátory vyžadující dodatečný sběr dat, dodatečné výpočty nebo
dopracování metodiky:
•

Rozloha nově zastavovaných ploch za rok

Prioritní osa III: Zdravá a soudržná společnost
Titulkové indikátory:
• Naděje dožití (muži, ženy)
• Počet zjištěných trestných činů podle druhu trestného činu na
1000 obyvatel (vraždy, násilné činy, mravnostní činy, krádeže,
majetkové činy)
Cíl: Vytváření podmínek pro zlepšení zdraví a životního stylu obyvatel
Ústeckého kraje
Indikátory:
• Naděje dožití (muži, ženy)
• Standardizovaná míra úmrtnosti celkem a podle příčin úmrtí
• Počet potratů na 100 narozených (index, ČR = 100)
Cíl: Snížit výskyt rizikového chování v populaci a snížit kriminalitu na
území Ústeckého kraje

30

Indikátory:
• Podíl domácností s čistým příjmem pod hranicí životního minima
• Pacienti užívající psychoaktivní látky evidovaní na ambulantních
pracovištích zajišťujících péči o alkoholiky a toxikomany na 1000
obyvatel
• Počet dětí umístěných do ústavní výchovy a do pěstounské péče
na 1000 obyvatel
• Počet zjištěných trestných činů podle druhu trestného činu na
1000 obyvatel (vraždy, násilné činy, mravnostní činy, krádeže,
majetkové činy)
Cíl: Zajištění rovných příležitostí pro občany kraje při vstupu do
vzdělávání a na trh práce
Indikátory:
• Míra zaměstnanosti podle pohlaví, věku a vzdělání
• Počty uchazečů o zaměstnání ze skupin obyvatelstva, které jsou
nejvíce ohrožené nezaměstnaností (uchazeči se zdravotním
postižením, absolventi škol a mladiství, občané s nízkou úrovní
kvalifikace nebo bez kvalifikace, ženy pečující o děti do 15 let,
osoby z vyšších věkových skupin)
Cíl: Zlepšit kvalitu, efektivitu a transparentnost veřejné správy a zajistit
efektivní nakládání s veřejnými prostředky
Indikátory:
• Podíl municipalit zapojené do realizace metody místní Agenda 21
• Saldo příjmů a výdajů veřejných rozpočtů na obyvatele
Indikátory vyžadující dodatečný sběr dat, dodatečné výpočty nebo
dopracování metodiky:
•

Průměrná délka soudního řízení

Cíl: Zlepšit „image“ kraje jako místa pro kvalitní život
Indikátory:
• Migrační saldo Ústeckého kraje

Prioritní osa IV: Zdravé životní prostředí
Titulkové indikátory:
• Podíl oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší
• Podíl obyvatel v domech napojených na kanalizaci s koncovou
čistírnou odpadních vod

Cíl: Zlepšit kvalitu ovzduší v Ústeckém kraji
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Indikátory:
• Podíl oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší
• Emise prašných částic ku rozloze kraje
• Emise NOx ku rozloze kraje
• Emise SO2 ku rozloze kraje
Cíl: Zajištění efektivní ochrany životního prostředí včetně
odpovídajícího financování/investic ochrany životního prostředí
Indikátory:
• Investiční výdaje na ochranu životního prostředí ku HDP a
neinvestiční výdaje na ochranu životního prostředí v mil. Kč
• Podíl obyvatel v domech napojených na kanalizaci s koncovou
čistírnou odpadních vod
• Podíl velkoplošných chráněných území na rozloze kraje
Cíl: Motivovat soukromý sektor k vyšší odpovědnosti za stav životního
prostředí v kraji.
Indikátory:
• Investiční a neinvestiční výdaje podnikového sektoru na ochranu
životního prostředí (index, výchozí rok = 100)
Cíl: Rozvoj environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO)
v Ústeckém kraji
Indikátory:
• Neinvestiční dotace a investiční podpora EVVO na obyvatele
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pʭíloha ʊ. 29 k usnesení ʊ. 40/15Z/2010

příloha č. 30 k usnesení č. 41/15Z/2010
Krajský úřad
Číslo Kraje:
Číslo Obce:

číslo smlouvy
číslo smlouvy

SMLOUVA
o společném postupu při přípravě a realizaci akce „Okružní křižovatky Louny
na silnici II/246“ a o následném převodu vyřazených úseků silnic II/246 a
III/25013 na Město Louny

I. Smluvní strany
Kraj:
Ústecký kraj
Zastoupený:
Sídlo:
Ve věcech technických :
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Janou Vaňhovou – hejtmankou Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing.Ladislav Slavíček , odbor INV KÚ ÚK
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna a.s.
882733379/0800
a

Obec:
Město Louny
Zastoupené:
Kontaktní adresa :
Ve věcech technických :
IČ :
DIČ :
Bankovní spojení:
Číslo účtu :

Ing. Janem Kernerem - starostou města Louny
Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Ing. Kalivodová, vedoucí odboru místního hospodářství
00265209
CZ00265209
ČS Louny
19-1020793399/0800

(dále jen „Obec“)
uzavírají podle ustanovení §24 odst. 3 písmeno a) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů následující smlouvu
II. Předmět smlouvy a další ujednání
(1) Předmětem smlouvy je spolupráce smluvních stran při plnění konkrétního úkolu
spočívajícího v přípravě a realizaci investiční akce s označením „Okružní křižovatky
Louny na silnici II/246“. Investiční akcí je sledována výstavba okružních křižovatek

s označením „OK Suzdalské náměstí “ a „OK tř. SNP-ul.17.listopadu “ v rozsahu
plynoucím z této smlouvy..
(2) Smluvní strany shodně prohlašují, že dokončené stavby realizované v rámci investiční
akce dle bodu 1 tohoto článku smlouvy mají být využívány jako místní komunikace,
komunikace pro pěší, cyklostezka, parkoviště, veřejná zeleň. Část dokončené stavby,
která bude po jejím zhotovení ve vlastnictví Kraje, bude převedena za níže stanovených
podmínek do vlastnictví Města, v tomto ohledu má ujednání této věty smlouvy povahu
smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví. Dále bude před převodem vlastnictví
podle předchozí věty mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o uzavření budoucí
darovací smlouvy k převodu vlastnictví na Město, kde předmětem daru budou úseky
silnic II/246 a III/25013, včetně mostů a silnicemi zastavěných pozemků, blíže
specifikované článkem V. této smlouvy. Podmínkou uzavření takové uvažované darovací
smlouvy bude existence pravomocného rozhodnutí příslušného silničního správního
úřadu o změně stávající kategorie uvedených úseků silnic na komunikaci místní. Město
se zavazuje při splnění podmínek uvedených v této smlouvě uzavřít k předmětnému daru
s Krajem darovací smlouvu.
(3) Podmínky pro převod části dokončené stavby ve smyslu druhé věty odstavce 2 tohoto
článku smlouvy jsou:
-

dokončená stavba, respektive ta její část, která bude pozemní komunikací, bude
příslušným silničním správním úřadem pravomocným rozhodnutím určena
k užívání jako místní komunikace,

-

bude uzavřena smlouva o převodu vlastnictví k takové části dokončené stavby a
to formou daru

(4) Smluvní strany prohlašují, že pokud k provedení touto smlouvou předpokládaných
právních úkonů není předmět plnění takového úkonu či vůle smluvních stran dostatečně
z hlediska požadavků právních předpisů na platnost takového úkonu touto smlouvou
určena, že taková okolnost nebrání uzavření této smlouvy a že chybějící náležitosti obě
smluvní strany dohodnou dodatečně.
III. Společná příprava stavby
(1) Vypracování dokumentace staveb ve stupni DÚR, DSP, DZS a IČ k zajištění vydání
územního rozhodnutí a stavebních povolení zajišťuje svým jménem a na své náklady
Kraj. Kraj bude ve správních řízeních u příslušných stavebních úřadů vystupovat u obou
staveb jako stavebník.
(2) Stavba bude v projektové dokumentaci (PD) členěna na stavební objekty (SO). Stavební
objekty budou děleny , mimo dělení a číslování dle vyhl.č.146/2008 Sb., o rozsahu a
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, také na objekty vymezené
vlastnictvím jednotlivých částí dopravní stavby, tak jak předpokládá vlastnictví zákon
č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (průjezdní úsek
silnice, místní komunikace, komunikace pro pěší, cyklostezka , veřejná zeleň atd.)
(3) Město předá Kraji jako podklad pro zadání vypracování PD stavby „OK Suzdalské
náměstí “ studii „Dopravní řešení ulice Žižkova od ul.SNP k mostu Veslařů“ zpracovanou
v 09/2007 spol. SUDOP Praha a.s.. PD bude zpracována v souladu s rozsahem a
technickým řešením dle této studie. Případné změny studie v rozsahu a technickém
řešení, požadované Městem, budou specifikovány v zápise o předání studie tak, aby je
bylo možné zahrnout do zadávací dokumentace výběrového řízení na zpracovatele PD a
IČ. Pozdější požadavky Města, týkající se zejména rozsahu řešení, není Kraj povinen
zohlednit v zadavací dokumentaci.
(4) Vypracování PD stavby „OK tř.SNP-ul.17.listopadu“ bude ve výběrovém řízení zadáno
jako úprava stávajícího provizorního řešení na malou okružní křižovatku dle ČSN
736102. Prostorové uspořádání a dopravní řešení bude odpovídat stávajícímu stavu.
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(5) Kraj přizve Město k projednání návrhů řešení obou staveb s projektantem. Kraj předloží
Městu k odsouhlasení PD řešení obou staveb v úrovni před územním řízením a před
stavebním řízením. Město zašle své stanovisko do 10 dnů po doručení návrhu PD. Město
má právo při projednávání navrhovat drobné změny a doplnění předloženého řešení, tyto
však nesmí měnit rozsah zadání výběrového řízení a koncepci řešení dle předané studie
a této smlouvy.
(6) Město zajistí svým jménem a na své náklady, dle Krajem předaných záborových
elaborátů a oddělovacích geometrických plánů, výkup stavbou trvale zabraných pozemků
ve vlastnictví třetích osob. Město zajistí v souladu s §110 odstavec 2 písmeno a) zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, právo Kraje provést stavbu obou křižovatek na pozemcích v jeho
vlastnictví (jak pozemky v původním vlastnictví Města tak vykoupené pozemky
z vlastnictví třetích osob).
(7) Kraj uzavře svým jménem s vlastníky resp. správci stavbou dotčených a překládaných
inženýrských sítí smlouvy na provedení přeložek (smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvy
o realizaci přeložky).
(8) Kraj i obec umožní uložení stavbou vyvolaných přeložek inženýrských sítí na pozemcích
ve svém vlastnictví, v souladu s vydaným rozhodnutím stavebního úřadu v dané věci, a
zavazují se , že s vlastníky resp. správci překládaných inženýrských sítí uzavřou smlouvy
o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen a po dokončení stavby a jejím
zaměření smlouvy o zřízení věcných břemen .
IV. Společné zadání a realizace stavby
(1) Pro zhotovení stavby vyberou smluvní strany společného zhotovitele. Výběr zhotovitele
stavby zajistí Kraj v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o společném postupu při zadání veřejné
zakázky na výběr zhotovitele stavby. Druh zadávacího řízení (§ 21 z.č. 137/2006 Sb.)
k realizaci veřejné zakázky bude určen dohodou obou stran v návaznosti na
kalkulovanou výši předpokládaných nákladů.
(2) Město bere na vědomí, že Smlouva o společném postupu při zadání veřejné zakázky na
výběr zhotovitele stavby musí být uzavřena do 60 dní ode dne, kdy bude Krajem vyzváno
k jejímu uzavření. Kraj je povinen zaslat Městu výzvu k uzavření této Smlouvy pokud
bude vypracována DZS a vydány příslušné správní povolení. Kraj společně s výzvou
zašle Městu také návrh textu Smlouvy. Platí, že Smlouva bude obsahovat zejména :
a) Zadavatelem jednajícím jménem smluvních stran je Kraj. Kraj bude zajišťovat
veškeré právní úkony předpokládané zákonem ve vztahu k třetím osobám.
b) Předmětem veřejné zakázky bude stavba obou křižovatek (pouze v případě ,
že příprava realizace jedné ze staveb se oproti druhé významně opozdí,
mohou se strany dohodnout na samostatném zadání každé ze staveb).
c) V zadávací dokumentaci bude předmět zakázky (stavba) rozlišován na dvě
samostatné části a to SO ke kterým jejich zhotovením vznikne vlastnictví
Města a SO ke kterým jejich zhotovením vznikne vlastnictví Kraje a
vlastnictví třetích osob , v souladu s členěním v PD viz čl.III/2. Nabídkovou
cenu budou uchazeči uvádět samostatně pro každou takto vymezenou část.
d) V komisích zřizovaných dle zákona č. 137/2006 Sb. bude Město zastoupeno
shodným počtem členů jako Kraj, lichým členem bude zástupce HK.
e) O výběru nejvhodnější nabídky rozhodne na návrh hodnotící komise Kraj.
(3) Smlouvu o dílo s určeným zhotovitelem uzavře samostatně Kraj pro část vymezenou SO
v jeho vlastnictví a SO ve vlastnictví třetích osob a Město na část vymezenou SO v jeho
vlastnictví. Každá ze stran hradí ze svého náklady na realizaci v rozsahu jí sjednané
SoD. Město dále uhradí Kraji, na základě jím předloženého účetního dokladu , 50 %
skutečně vynaložených nákladů na realizaci SO ve vlastnictví třetích osob. Ve SoD bude

Strana 3 (celkem 4)

sjednáno, že obě části stavby budou realizovány v časové a věcné koordinaci.

V. předání úseků silnic
(1) Kraj předá a Město převezme do vlastnictví úseky silnic , které ztratily charakter silnic
II. a III.tř. v rozsahu silnice II/246 od OK Hrnčířská po OK na I/28 a silnice III/25013
od OK Suzdalské náměstí po začátek inundačního mostu se všemi součástmi a
příslušenstvím a silnicemi zastavěnými pozemky ve vlastnictví Kraje.
(2) Závazek a další podmínky převodu vyřazených úseků silnic bude upraven uzavřením
„Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy“ návazně na tuto smlouvu.
VI. Informační povinnost
Každý z účastníků smlouvy je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů,
informovat druhého účastníka o jakýchkoli skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv
na plnění této smlouvy. Informace musí být doručena na adresu smluvní strany uvedené
v článku I této smlouvy, spolu s označením zástupce smluvní strany pro technické věci,
způsobem umožňujícím zpětnou reprodukci obsahu informace,
VII. Ostatní a závěrečná ustanovení
(1) V případě , že některá ze smluvních stran nesplní svůj závazek sjednaný touto
smlouvou, je povinna uhradit druhé straně škodu.. V případě, že Město odmítne
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě, uvedenou v bodě 2 článku II. této
smlouvy, tj. k převzetí úseků silnic specifikovaných v čl.V bod (2) této smlouvy, má
Kraj právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 5 mil.Kč. V případě uplatnění práva
Kraje na smluvní pokutu je tato splatná do 30 dnů po doručení výzvy Kraje k její
úhradě.
(2) Měnit a doplňovat tuto smlouvu je možné jen formou písemných dodatků po dohodě
obou smluvních stran.
(3) Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí platnou právní úpravou,
zejména ustanoveními. občanského zákoníku
(4) Kraj tímto potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ………………… ze dne ……………….
(5) Obec tímto potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením
Zastupitelstva města Louny č. 65/2009 ze dne 21.září 2009.
(6) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost
originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

V Lounech dne :

…………………………….
Město Louny
Ing. Jan Kerner
starosta města

V Ústí nad Labem dne :

………………………………..
Ústecký kraj
Jana Vaňhová
hejtmanka Usteckého kraje
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Krajský úřad
Příloha č. 31 k usnesení č. 41/15Z/2010
Číslo Kraje:
Číslo Obce:

číslo smlouvy
číslo smlouvy

SMLOUVA
o společném postupu při zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby
„Okružní křižovatky II/246 Louny – Okružní křižovatka tř.SNP-ul.17.listopadu“

I. Smluvní strany
Kraj:
Ústecký kraj
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Kontaktní osoba pro věcná jednání:
Ing. Jiří Smrčka, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje
E-mail/telefon:
smrcka.j@kr-ustecky.cz / 475 657 325
Kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing.Ladislav Slavíček , odbor INV KÚ ÚK
E-mail/telefon:
slavicek.l@kr-ustecky.cz / 475 657 317
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:
882733379/0800
a
Obec:
Město Louny
Zastoupené:
Sídlo:
Ve věcech technických:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Ing. Janem Kernerem , starostou města
Mírové náměstí 35 , 440 23 Louny
Bc. Ivana Hádková , vedoucí odboru RM MěÚ Louny
hadkova@mulouny.cz / 415 621 155
00265209
CZ00265209
Česká spořitelna a.s. Louny
19-1020793399/0800

uzavírají podle ustanovení § 24 odst. 3 písmeno a) zákona č.129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů následující smlouvu:
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II. Úvod
(1) Oba účastníci jsou veřejnými zadavateli ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. c)
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „Zákon“).
(2) Oba účastníci v současné době připravují realizaci stavby „Okružní křižovatky II/246
Louny – Okružní křižovatka tř. SNP – ul.17.listopadu“. Stavba řeší úpravu stávající
provizorní okružní křižovatky na křížení silnice II/246 (tř.SNP) s místními komunikacemi
ul.Přemyslovců a ul. 17.listopadu. Jde o vybudování malé okružní křižovatky vnějšího
průměru 24,5 m, šířka jízdního pásu 5 m s s vyvýšeným středovým objektem osazeným
zelení. Provedení úpravy navazujících úseků silnice II/246 a místních komunikací včetně
úpravy chodníků. Úprava stávajících přechodů pro chodce a zřízení nového přechodu
k prodejnímu středisku Penny market včetně jeho osvětlení. V rámci stavby bude
provedena přeložka vodovodu. Při provádění uvedené stavby bude dotčen majetek, který
je ve výlučném vlastnictví Kraje, jakož i majetek, který je ve výlučném vlastnictví Obce a
třetích osob.
(3) V zájmu dosažení maximální účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti při přípravě a
realizaci stavby uvedené v odst. 2 se účastníci dohodli na společném postupu při zadání
veřejné zakázky, jejímž cílem bude výběr jediného zhotovitele stavby uvedené v odst. 2.
K dosažení tohoto účelu uzavírají tuto smlouvu, která upravuje jejich vzájemná práva a
povinnosti, jakož i vztahy k třetím osobám a současně stanoví způsob jednání jménem
účastníků smlouvy.
(4) Osobou oprávněnou jednat jménem účastníků, a to způsobem stanoveným zákonem č.
129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů je Ústecký kraj.
(5) O obstarávání společných věcí dle této smlouvy rozhoduje Kraj, nestanoví-li tato smlouva
výslovně jinak.
(6) Majetkem třetích osob ve smyslu odst. 2 se rozumí:
– SO 301 Přeložka vodovodu (ve správě SčVK Teplice a.s. – závod Most, pobočka
Louny)
Provedení přeložek dotčených vedení, popř. provedení nezbytných opatření na majetku
třetích osob projedná se třetími osobami (vlastníky dotčených staveb) a popř. zajistí jejich
provedení, vždy ve smyslu platných právních předpisů Kraj. Náklady potřebné na
realizaci přeložek, popř. provedení potřebných opatření hradí Kraj, obec je však povinna
Kraji nahradit 50 % takto vynaložených nákladů, a to na základě jejich vyúčtování
doručeného Obci. Příslušný účetní doklad vystavený Krajem bude doložen fakturou
zhotovitele. Lhůta splatnosti se sjednává na 15 dnů od jeho doručení Obci.

III. Výchozí údaje
(1) Předmětem budoucí veřejné zakázky bude stavba „Okružní křižovatky II/246 Louny –
Okružní křižovatka tř. SNP – ul.17.listopadu“ (dále jen „Dílo“). Specifikace díla vyplývá
z projektové dokumentace zpracované ve 12/2009 pod zakázkovým číslem 2713/ZDS
projektantem Báňské projekty Teplice a.s., Kolárova 11, 415 36 Teplice.
(2) Dílo vymezené stavebními objekty :
-

SO 101 Okružní křižovatka tř.SNP
SO 301 Přeložka vodovodu
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se týká výlučně majetku Kraje a majetku třetích osob;
-

SO 102
SO 103
SO 104
SO 401

Napojení ul. 17 listopadu01 komunikace (místní komunikace)
Napojení ul. Přemyslovců
Chodníky
Osvětlení přechodu

se týká výlučně majetku Obce.
(3) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí dle kalkulace projektanta 4.224 tis.Kč bez
DPH. Veřejná zakázka bude zadána formou zadání veřejné zakázky malého rozsahu
podle §12 odst.3 a §18 odst. 3 Zákona.
(4) Jednotlivé činnosti budou účastníky vykonávány bezplatně, tedy bez jakýchkoli nároků na
protiplnění účastníka vykonávajícího určité činnosti dle této smlouvy vůči druhému
účastníkovi. Náklady, které vzniknou tomu kterému účastníkovi v důsledku plnění jeho
povinností nebo využívání jeho práv z této smlouvy, nese tento účastník.
(5) Účastníci se zavazují poskytnout si bezplatně jakoukoli součinnost, spočívající zejména
v předložení potřebných dokumentů nebo přijetí potřebných rozhodnutí, potřebnou pro
naplnění účelu této smlouvy, a to bezodkladně po výzvě druhého účastníka.

IV. Předmět plnění
(1) Oba účastníci se zavazují spolupracovat na určení okruhu nejméně pěti dodavatelů,
kterým bude zaslána písemná výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace. Návrh
okruhu dodavatelů předloží Kraj a Obec je povinna tento projednat nejpozději do 5
pracovních dnů od předložení návrhu. Pokud nebude návrh v uvedeném termínu
schválen je každý z účastníků oprávněn navrhnout nejpozději do 7 pracovních dnů od
uplynutí uvedené lhůty po třech dodavatelích. Takto vybraným dodavatelům bude
zaslána výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace. Při plnění této smlouvy budou
smluvní strany postupovat tak, jakoby se na veřejnou zakázku vztahoval Zákon.
(2) Uchazeči, kteří podají nabídku, musí splňovat:
a) Základní kvalifikační předpoklady:
- dle § 53 odst. 1 písmene a) a b) Zákona s tím, že uchazeč doloží výpis
z evidence Rejstříku trestů;
- dle § 53 odst. 1 písmene c), d), e) f), g), h), i) a j) Zákona uchazeč doloží
čestným prohlášením.
b) Profesní kvalifikační předpoklady:
- dle § 54 písmene a) Zákona s tím, že uchazeč doloží výpis z obchodního rejstříku
či jiné evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů;
- dle § 54 písmene b) Zákona s tím, že uchazeč doloží doklad o oprávnění
k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušná živnostenská
oprávnění či licence.
Dodavatelé mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle §53 odst.1
Zákona a profesních kvalifikačních předpokladů dle §54 Zákona využít za podmínek
stanovených v § 127 Zákona výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starší než
3 měsíce. Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů využít za podmínek
stanovených v § 134 Zákona platného certifikátu vydaného v rámci systému
certifikovaných dodavatelů v rozsahu v něm uvedených údajů.
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(3) Kraj se zavazuje ve prospěch svůj i Obce zajišťovat veškeré právní úkony ve vztahu
k třetím osobám, zejména zpracovat návrh zadávací dokumentace, zaslání výzvy
určeným dodavatelům, uveřejnění výzvy, poskytnutí zadávací dokumentace zájemcům ,
poskytování dodatečných informací, umožnění prohlídky místa pnění, zaslání písemného
sdělení o vyloučení uchazeče, odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky,
zaslání informace o uzavření smlouvy, oznámení případného zrušení zadávacího řízení,
jakož i vést veškerou dokumentaci veřejné zakázky.
(4) Zadávací dokumentace bude obsahovat, kromě náležitostí nutných k platnému zadání
veřejné zakázky, i podmínku, že vybraný uchazeč je povinen uzavřít s každým
z účastníků samostatnou smlouvu o dílo, jejichž návrhy musí být součástí nabídky.
Předmětem každé samostatné smlouvy o dílo bude konkrétní část díla určená dle
projektové dokumentace citované v čl. III odst. 1,2 přičemž předměty děl z obou smluv
budou ve svém souhrnu představovat kompletní Dílo. Účastníkem smluv o dílo na straně
zhotovitele bude v obou případech vybraný uchazeč, na straně objednatele bude
v případě části díla týkajícího se majetku Kraje a majetku třetích osob Kraj, v případě
částí díla týkající se majetku Obce je účastníkem Obec.
(5) Návrh zadávací dokumentace bude vycházet z následujících zásad, přičemž základním
hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky:
a) termín plnění: termín plnění je předmětem nabídky
b) dílčí hodnotící kriteria a jejich váhy pro hodnocení nabídek :
- celková nabídková cena v Kč
90 %
- termín plnění v týdnech od předání staveniště
5%
- délka poskytované záruky v měsících, nejvýše však 60 měsíců
5%
c) zadavatel si vyhrazuje právo jednat o změnách a doplňcích návrhů smluv
předložených uchazečem,
d) zadávací řízení bude možno zrušit a to do okamžiku vyrozumění uchazeče o
zakázku, že jeho nabídka byla vybrána.
Návrh zadávací dokumentace je Kraj povinen předložit Obci k vyjádření. Obec je povinna
se k návrhu vyjádřit ve lhůtě 10 pracovních dnů od jeho předložení.
(6) K hodnocení veřejné zakázky bude Krajem jmenována hodnotící komise skládající se z 5
členů, z toho Kraj je oprávněn a povinen nominovat 2, Obec 2 členy, 1 člena jmenuje
KHK. Každý z účastníků navrhne současně i stejný počet náhradníků. Alespoň jeden
navržený člen komise z členů jmenovaných každým z účastníků musí mít příslušnou
odbornost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky; totéž platí i pro jejich náhradníky.
Hodnotící komise bude plnit i funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami (viz
ustanovení § 71 odst. 3 Zákona) a bude pověřena i posuzováním kvalifikace uchazečů
(viz § 59 odst. 3 Zákona).
(7) S výsledkem hodnocení hodnotící komise je Kraj povinen bezodkladně seznámit Obec.
Obec je povinna se k výsledkům hodnocení vyjádřit ve lhůtě 10 dnů od jejich doručení.
V případě souhlasu Obce s výsledky hodnocení rozhodne Kraj o výběru nejvhodnější
nabídky podle těchto výsledků. Pokud Obec s předloženým hodnocením souhlasit
nebude, je povinna sdělit Kraji podrobné důvody svého nesouhlasu a současně
navrhnout další postup, a to:
a) nové posouzení a hodnocení v případě, že hodnotící komise porušila postup
stanovený zákonem; pro nové posouzení a hodnocení nabídek bude ustavena nová
hodnotící komise podle odst. 6, přičemž platí, že do nové hodnotící komise nesmí být
jmenován žádný člen nebo náhradník komise původní; nebo
b) zrušení zadávacího řízení.
V případě, že důvody nesouhlasu budou spočívat v porušení podmínek stanovených
zadávací dokumentací je Kraj povinen akceptovat návrh (pokyn) Obce. Pokud budou
důvody nesouhlasu jiné, je o dalším postupu oprávněn rozhodnout Kraj.
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(8) Oba účastníci budou rozhodnutím Kraje o výběru nejvhodnější nabídky vázáni a jsou
povinni s vybraným zájemcem uzavřít odpovídající smlouvu do 10 pracovních dní ode
dne vyrozumění uchazeče o zakázku, že jeho nabídka byla vybrána.

V. Doba plnění

(1) Písemná výzva k podání nabídky bude Krajem dodavatelům vybraným způsobem dle čl.
IV odst. 1 odeslána neprodleně. Oba účastníci se zavazují vyvinout veškerou snahu
k tomu, aby smlouvy s dodavatelem vybraným v předmětné veřejné zakázce malého
rozsahu mohly být uzavřeny na základě jeho řádného vyhodnocení nejpozději do 30. 09.
2010.

VI. Informační povinnost, odstoupení od smlouvy

(1) Každý z účastníků je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří dnů, informovat
druhého účastníka o jakýchkoli skutečnost, které mají nebo mohou mít vliv na zadání
veřejné zakázky. Informaci je možno učinit jakýmkoli prokazatelným způsobem, zejména
písemně nebo elektronicky.

(2) Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu. Účinky
odstoupení jsou ex nunc (ke dni odstoupení). Od smlouvy je odstoupeno okamžikem, kdy
příslušný písemný projev vůle dojde druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny
splnit všechny povinnosti k finančnímu plnění dle této smlouvy, které k okamžiku
odstoupení od smlouvy vznikly (byly vynaloženy, nebo třetí straně vzniklo právo na jejich
vynaložení) a to bez ohledu na to, zda k okamžiku odstoupení byly příslušné smluvní
straně vyúčtovány. Smluvní strany mohou svého výše uvedeného práva na odstoupení
využít pouze do okamžiku, kdy vybraný uchazeč byl vyrozuměn o tom, že jeho nabídka
byla vybrána.

VII. Ostatní a závěrečná ustanovení

(1) Za případné škody vzniklé třetím osobám činností jednoho z účastníků na základě této
smlouvy a v souvislosti s ní ručí oba účastníci společně a nerozdílně, a to rovným dílem.
Mezi sebou se účastníci vypořádají podle míry zavinění.

(2) Měnit a doplňovat tuto smlouvu je možné jen formou písemných dodatků po dohodě
obou smluvních stran.

(3) Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnou platnou právní
úpravou.

(4) Zajištění postupu a způsobu spolupráce při realizaci stavby „Okružní křižovatky II/246
Louny – Okružní křižovatka tř. SNP – ul.17.listopadu“ mezi jednotlivými smluvními
stranami bude řešeno samostatnou dohodou. Na základě geodetického zaměření
dokončené stavby provedou smluvní strany majetkové vypořádání dotčených pozemků
tak, aby vlastník příslušné části stavby byl i vlastníkem stavbou zastavěného pozemku
(sjednocení vlastnictví stavby a příslušného zastavěného pozemku).

(5) Kraj tímto potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. ………………… ze dne ……………….
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(6) Obec tímto potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva
obce Louny č. 65/2009 ze dne 21.09.2009

(7) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

V Lounech dne :

V Ústí nad Labem dne :

…………………………….
Město Louny
Ing. Jan Kerner
starosta města

………………………………..
Ústecký kraj
Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje
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Krajský úřad
příloha č. 32 k usnesení č. 42/15Z/2010
Číslo Kraje:
Číslo Obce:

číslo smlouvy
číslo smlouvy

SMLOUVA
o společném postupu při zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby
„Kruhový objezd u koupaliště ve Štětí“
I. Smluvní strany
Kraj:
Ústecký kraj
Zastoupený:
Janou Vaňhovou – hejtmankou Ústeckého kraje
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Kontaktní osoba pro věcná jednání:
Ing. Jiří Smrčka, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje
E-mail/telefon:
smrcka.j@kr-ustecky.cz / 475 657 325
Kontaktní osoba ve věcech technických:
Věra Píšová, odbor INV KÚ ÚK
E-mail/telefon:
pisova.v@kr-ustecky.cz / 475 657 168
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:
882733379/0800
a
Obec:
Město Štětí
Zastoupené:
Ing. Zdeňkou Rulíškovou, starostkou města
Sídlo:
Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí
Kontaktní osoba ve věcech technických:
Přemysl Pech, vedoucí odboru výstavby, rozvoje a majetku města
E-mail/telefon:
premysl.pech@steti.cz / 416 859 324
IČ:
00264466
DIČ:
CZ00264466
Bankovní spojení:
GE Money Bank, a.s.
Číslo účtu:
19-100022784/0600

uzavírají podle ustanovení § 24 a § 25 zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů následující smlouvu;
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II. Úvod
(1) Oba účastníci jsou veřejnými zadavateli ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. c)
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „Zákon“).
(2) Oba účastníci v současné době připravují realizaci stavby „Kruhový objezd u
koupaliště ve Štětí“. Stavba zahrnuje vybudování okružní křižovatky a úpravu přilehlých
chodníků, vjezdů, zeleně a veřejného osvětlení. Při provádění uvedené stavby bude
dotčen majetek, který je ve výlučném vlastnictví Kraje, jakož i majetek, který je ve
výlučném vlastnictví Obce a třetích osob.
(3) V zájmu dosažení maximální účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti při přípravě a
realizaci stavby uvedené v odst. 2 se účastníci dohodli na společném postupu při zadání
veřejné zakázky malého rozsahu, jejímž cílem bude výběr jediného zhotovitele stavby
uvedené v odst. 2. K dosažení tohoto účelu uzavírají tuto smlouvu, která upravuje jejich
vzájemná práva a povinnosti, jakož i vztahy k třetím osobám a současně stanoví způsob
jednání jménem účastníků smlouvy.
(4) Osobou oprávněnou jednat jménem účastníků, a to způsobem stanoveným zákonem č.
129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů je Ústecký kraj.
(5) O obstarávání společných věcí dle této smlouvy rozhoduje Kraj, nestanoví-li tato smlouva
výslovně jinak.
(6) Majetkem třetích osob ve smyslu odst. 2 se rozumí:
Provedení přeložek dotčených vedení, popř. provedení nezbytných opatření na majetku
třetích osob projedná se třetími osobami (vlastníky dotčených staveb) a popř. zajistí jejich
provedení, vždy ve smyslu platných právních předpisů Kraj. Náklady potřebné na
realizaci přeložek, popř. provedení potřebných opatření hradí Kraj, obec je však povinna
Kraji nahradit 50 % takto vynaložených nákladů, a to na základě jejich vyúčtování
doručeného Obci. Příslušný účetní doklad vystavený Krajem bude doložen fakturou
zhotovitele. Lhůta splatnosti se sjednává na 15 dnů od jeho doručení Obci.

III. Výchozí údaje
(1) Předmětem budoucí veřejné zakázky malého rozsahu bude stavba „Kruhový objezd u
koupaliště ve Štětí“ (dále jen „Dílo“). Specifikace díla vyplývá z projektové dokumentace
„Štětí – Kruhový objezd u koupaliště ve Štětí“ zpracované v 03/2010 pod č.zakázky
238/09 obchodní firmou AZ CONSULT, spol. s r.o.
(2) Dílo se skládá z těchto stavebních objektů, z nichž :
- SO 101a Komunikace (silnice III/26125)
se týká výlučně majetku Kraje;
- SO 101b Komunikace pro pěší (chodníky, zeleň)
- SO 401 Úprava veřejného osvětlení
se týká výlučně majetku Obce.
(3) Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce činí
5.383.882,00 Kč bez DPH, z toho předpokládaná hodnota podílu Kraje činí 4.296.706,00
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Kč bez DPH a předpokládaná hodnota podílu Obce 1.087.176,00 Kč bez DPH. Veřejná
zakázka bude zadána jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 12 odst.
3 a § 18 odst. 3 Zákona.
(4) Jednotlivé činnosti budou účastníky vykonávány bezplatně, tedy bez jakýchkoli nároků na
protiplnění účastníka vykonávajícího určité činnosti dle této smlouvy vůči druhému
účastníkovi. Náklady, které vzniknou tomu kterému účastníkovi v důsledku plnění jeho
povinností nebo využívání jeho práv z této smlouvy, nese tento účastník.
(5) Účastníci se zavazují poskytnout si bezplatně jakoukoli součinnost, spočívající zejména
v předložení potřebných dokumentů nebo přijetí potřebných rozhodnutí, potřebnou pro
naplnění účelu této smlouvy, a to bezodkladně po výzvě druhého účastníka.
IV. Předmět plnění
(1) Oba účastníci se zavazují spolupracovat na určení okruhu nejméně pěti dodavatelů,
kterým bude zaslána písemná výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace. Návrh
okruhu dodavatelů předloží Kraj a Obec je povinna tento projednat nejpozději do 5
pracovních dnů od předložení návrhu. Pokud nebude návrh v uvedeném termínu
schválen je každý z účastníků oprávněn navrhnout nejpozději do 7 pracovních dnů od
uplynutí uvedené lhůty po třech dodavatelích. Takto vybraným dodavatelům bude
zaslána výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace. Při plnění této smlouvy budou
smluvní strany postupovat tak, jakoby se na veřejnou zakázku vztahoval Zákon.
(2) Uchazeči, kteří podají nabídku, musí splňovat:
a) Základní kvalifikační předpoklady:
- dle § 53 odst. 1 písmene a) a b) Zákona s tím, že uchazeč doloží výpis
z evidence Rejstříku trestů;
- dle § 53 odst. 1 písmene c), d), e) f), g), h), i) a j) Zákona uchazeč doloží
čestným prohlášením.
b) Profesní kvalifikační předpoklady:
- dle § 54 písmene a) Zákona s tím, že uchazeč doloží výpis z obchodního rejstříku
či jiné evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů;
- dle § 54 písmene b) Zákona s tím, že uchazeč doloží doklad o oprávnění
k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušná živnostenská
oprávnění či licence.
c) Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:
- dle § 55 odst. 1 písmene a) Zákona s tím, že uchazeč doloží doklad o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši min. 1 mil.
Kč;
- dle § 55 odst. 1 písmene c) Zákona s tím, že uchazeč doloží čestné prohlášení
o výši obratu ze stavební činnosti za každé z předcházejících tří účetních
období s tím, že obrat za každé z předcházejících účetních období v oblasti
stavebních prací bude minimálně ve výši 10 mil. Kč bez DPH.
d) Technické kvalifikační předpoklady:
- dle § 56 odst. 3 písmeno a) Zákona s tím, že uchazeč uvede seznam nejméně tří
realizovaných zakázek v posledních 5 letech, a to pouze v objemu vyšším jak 5
mil. Kč bez DPH se zaměřením na stavby pozemních komunikací, a ke každé z
nich osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto zakázek
- dle § 56 odst. 3 písmeno c) Zákona s tím, že uchazeč doloží osvědčení o
vzdělání a odborné kvalifikaci osob (dle ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1
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zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědných za
vedení realizace příslušných stavebních prací, a to doložením osvědčení
autorizovaného technika nebo inženýra nebo stavitele v oboru dopravní stavby,
vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb.v platném znění.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis
z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno
splnění kvalifikace, starší 90 dnů, a musí být předloženy v originále nebo v úředně
ověřené kopii.
(3) Kraj se zavazuje ve prospěch svůj i Obce zajišťovat veškeré právní úkony ve vztahu
k třetím osobám, zejména zpracovat návrh zadávací dokumentace, zaslání výzvy
určeným dodavatelům, uveřejnění výzvy, poskytnutí zadávací dokumentace zájemcům ,
poskytování dodatečných informací, umožnění prohlídky místa plnění, zaslání
písemného sdělení o vyloučení uchazeče, odeslání oznámení o výběru nejvhodnější
nabídky, zaslání informace o uzavření smlouvy, oznámení případného zrušení
zadávacího řízení, jakož i vést veškerou dokumentaci veřejné zakázky..
(4) Zadávací dokumentace bude obsahovat, kromě náležitostí nutných k platnému zadání
veřejné zakázky, i podmínku, že vybraný uchazeč je povinen uzavřít s každým
z účastníků samostatnou smlouvu o dílo, jejichž návrhy musí být součástí nabídky.
Předmětem každé samostatné smlouvy o dílo bude konkrétní část díla určená dle
projektové dokumentace citované v čl. III odst. 1,2 přičemž předměty děl z obou smluv
budou ve svém souhrnu představovat kompletní Dílo. Účastníkem smluv o dílo na straně
zhotovitele bude v obou případech vybraný uchazeč, na straně objednatele bude
v případě části díla týkajícího se majetku Kraje a majetku třetích osob Kraj, v případě
částí díla týkající se majetku Obce je účastníkem Obec.
(5) Návrh zadávací dokumentace bude vycházet z následujících zásad, přičemž základním
hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky:
a) termín plnění: termín plnění je předmětem nabídky
b) dílčí hodnotící kriteria a jejich váhy pro hodnocení nabídek :
- celková nabídková cena v Kč
80 %
- termín plnění v týdnech
10 %
- délka poskytované záruky v měsících, nejvýše však 60 měsíců
5%
- výše smluvní pokuty při nesplnění termínu v Kč/den, nejméně
však ve výši 0,1 % z celkové nabídkové ceny včetně DPH
5%
c) zadavatel si vyhrazuje právo jednat o změnách a doplňcích návrhů smluv
předložených uchazečem,
d) zadávací řízení bude možno zrušit a to do okamžiku vyrozumění uchazeče o
zakázku, že jeho nabídka byla vybrána.
Návrh zadávací dokumentace je Kraj povinen předložit Obci k vyjádření. Obec je povinna
se k návrhu vyjádřit ve lhůtě 10 pracovních dnů od jeho předložení.
(6) K hodnocení veřejné zakázky bude Krajem jmenována hodnotící komise skládající se ze
7 členů, z toho Kraj je oprávněn a povinen nominovat 3, Obec 3 členy, 1 člena jmenuje
KHK. Každý z účastníků navrhne současně i stejný počet náhradníků. Alespoň jeden
navržený člen komise z členů jmenovaných každým z účastníků musí mít příslušnou
odbornost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky; totéž platí i pro jejich náhradníky.
Hodnotící komise plnit i funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami (viz. ustanovení §
71 odst. 3 Zákona) a bude pověřena i posuzováním kvalifikace uchazečů (viz. § 59
odst. 3 Zákona).

strana 4 / 7

(7) S výsledkem hodnocení hodnotící komise je Kraj povinen bezodkladně seznámit Obec.
Obec je povinna se k výsledkům hodnocení vyjádřit ve lhůtě 5 dnů od jejich doručení.
V případě souhlasu Obce s výsledky hodnocení rozhodne Kraj o výběru nejvhodnější
nabídky podle těchto výsledků. Pokud Obec s předloženým hodnocením souhlasit
nebude, je povinna sdělit Kraji podrobné důvody svého nesouhlasu a současně
navrhnout další postup, a to:
a) nové posouzení a hodnocení v případě, že hodnotící komise porušila postup
stanovený zákonem; pro nové posouzení a hodnocení nabídek bude ustavena nová
hodnotící komise podle odst. 6, přičemž platí, že do nové hodnotící komise nesmí být
jmenován žádný člen nebo náhradník komise původní; nebo
b) zrušení zadávacího řízení.
V případě, že důvody nesouhlasu budou spočívat v porušení podmínek stanovených
zadávací dokumentací je Kraj povinen akceptovat návrh (pokyn) Obce. Pokud budou
důvody nesouhlasu jiné, je o dalším postupu oprávněn rozhodnout Kraj.
(8) Oba účastníci budou rozhodnutím Kraje o výběru nejvhodnější nabídky vázáni a jsou
povinni s vybraným zájemcem uzavřít odpovídající smlouvu do 10 pracovních dní ode
dne vyrozumění uchazeče o zakázku, že jeho nabídka byla vybrána.

V. Doba plnění

(1) Písemná výzva k podání nabídky bude Krajem dodavatelům vybraným způsobem dle čl.
IV odst. 1 odeslána neprodleně. Oba účastníci se zavazují vyvinout veškerou snahu
k tomu, aby smlouvy s dodavatelem vybraným v předmětném zadávacím řízení mohly
být uzavřeny na základě jeho řádného vyhodnocení nejpozději do 30. 09. 2010.

VI. Informační povinnost, odstoupení od smlouvy

(1) Každý z účastníků je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří dnů, informovat
druhého účastníka o jakýchkoli skutečnost, které mají nebo mohou mít vliv na zadání
veřejné zakázky. Informaci je možno učinit jakýmkoli prokazatelným způsobem, zejména
písemně nebo elektronicky.

(2) Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu. Účinky
odstoupení jsou ex nunc (ke dni odstoupení). Od smlouvy je odstoupeno okamžikem, kdy
příslušný písemný projev vůle dojde druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny
splnit všechny povinnosti k finančnímu plnění dle této smlouvy, které k okamžiku
odstoupení od smlouvy vznikly (byly vynaloženy, nebo třetí straně vzniklo právo na jejich
vynaložení) a to bez ohledu na to, zda k okamžiku odstoupení byly příslušné smluvní
straně vyúčtovány. Smluvní strany mohou svého výše uvedeného práva na odstoupení
využít pouze do okamžiku, kdy vybraný uchazeč byl vyrozuměn o tom, že jeho nabídka
byla vybrána.

VII. Ostatní a závěrečná ustanovení
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(1) Za případné škody vzniklé třetím osobám činností jednoho z účastníků na základě této
smlouvy a v souvislosti s ní ručí oba účastníci společně a nerozdílně, a to rovným dílem.
Mezi sebou se účastníci vypořádají podle míry zavinění.

(2) Měnit a doplňovat tuto smlouvu je možné jen formou písemných dodatků po dohodě
obou smluvních stran, které budou podepsány zástupci obou smluvních stran.

(3) Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnou platnou právní
úpravou.

(4) Zajištění postupu a způsobu spolupráce při realizaci stavby „Kruhový objezd u
koupaliště ve Štětí“ mezi jednotlivými smluvními stranami bude řešeno samostatnou
dohodou. Na základě geodetického zaměření dokončené stavby provedou smluvní
strany majetkové vypořádání dotčených pozemků tak, aby vlastník příslušné části stavby
byl i vlastníkem stavbou zastavěného pozemku (sjednocení vlastnictví stavby a
příslušného zastavěného pozemku).

(5) Kraj tímto potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. …………… ze dne …………….2010.

(6) Obec tímto potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva
obce ……….. č. ………………… ze dne ………….2010.

(7) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Ve Štětí dne :

V Ústí nad Labem dne :

…………………………….
Město Štětí
Ing. Zdeňka Rulíšková
starostka města

………………………………..
Ústecký kraj
Jana Vaňhová
hejtmanka Usteckého kraje
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Datum
Zpracovatel
Vedoucí odboru
Číslo příslibu / správce rozpočtu

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Věra Píšová

INV

Ing. Jiří Smrčka

VO INV

není nárok na rozpočet

Právně posouzeno

standardní vzor

Předchozí souhlas

není požadován

Odkaz na usnesení orgánu kraje

Usnesení č.:
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ze dne

Podpis

příloha č. 33 k usnesení č. 48/15Z/2010

příloha č. 33 k usnesení č. 48/15Z/2010

příloha č. 33 k usnesení č. 48/15Z/2010

příloha č. 33 k usnesení č. 48/15Z/2010

příloha č. 34 k usnesení č. 54/15Z/2010

příloha č. 34 k usnesení č. 54/15Z/2010

příloha č. 34 k usnesení č. 54/15Z/2010

